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Солнома муҳимтарин маҷмӯаи иттилотиест, ки доир
ба дастовард ва натиҷаҳои назарраси раванди таълим, илм
ва инноватсия, тарбия, робитаҳои байналхалқӣ, молиявию
иқтисодӣ ва таҳлилию иттилоотии Донишгоњи давлатии
њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон дар соли 2020
маълумоти муфассал медињад. Њамзамон, китоби мазкур
барои муайян намудани нишондињандањо, тамоюл ва
таносуби
раванди
фаъолияти самтҳои
мухталифи
донишгоҳ сарчашмаи муњим ба њисоб меравад.
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Итиминон 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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ПЕШГУФТОР
Соли 2020 дар кишварамон
бо воќеаи сарнавиштсози
таърихӣ –интихоботи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
рамзи сулҳу суботи комили сиёсї, ваҳдату ҳамдигарфаҳмии
мардуми кишвар, обрӯю эътибори хоса касб кардани Тоҷикистон
дар арсаи байналмилалӣ ва ҷомеаи ҷаҳонӣ мањсуб меёбад,
хотирмон буд.
Тањти сиёсати ояндасози Асосгузори сулњу вањдати миллї –
Пешвои миллат, Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам
Эмомалї Рањмон таҷлили бошукўњи 5500-солагии Саразми
бостонӣ ва 700-солагии бузургдошти Шайх Камоли Хуҷандӣ дар
сатњи љањонї њамчун нишони садоқат ба ормонҳои таърихии
миллати куҳанбунёди тоҷик, вусъати корњои ободониву
созандагї
ба истиқболи љашни 30-солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз зумраи рӯйдодҳои фараҳбахш
ва таърихии соли сипарї маҳсуб меёбанд. Ҳамчунин,
гузаронидани чандин чорабиниҳои оммавӣ, аз ҷумла озмунњои
«Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» ва «Тоҷикистон – Ватани азизи
ман» бо иштироки фаъолонаю васеи қишрҳои мухталифи ҷомеа
падидаи неку хотирмони соли 2020 мебошад.
Љомеаи мењнатии Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва
сиёсати Тољикистон зери таассуроти нотакрори соли 2020 ва
дастуру њидоятњои Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон, ки дар Паёми навбатиашон ба Маҷлиси олӣ, мулоқот бо
кормандони соҳаи илму маориф ва аҳли эҷоди мамлакат ва ба
ифтихори Рўзи дониш баён доштанд, илњоми тоза гирифта, бо
иљрои наќшањои тарњрезишуда ба дастоварду муваффаќиятњои
беназир ноил гардиданд.
Фаъолияти донишгоњ дар асоси Иљозатнома аз рўи
ихтисосњои амалкунанда ва Шањодатномаи аккредитатсияи
давлатї ба роњ монда шуд.
Соли 2020 ба тањкими заминањои моддию техникии раванди
таълим ва пажўњишоти илмї таваљљўњи бештар зоњир гардида, 29
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проектор, 15 тахтаи электронї, 22 компютер, 21 ноутбук, 40
камераи назоратї, 37 таљњизоти техникии шабакавї, 3 адад
монитор, 6 принтер, 55 адад мебел ва 1743 адад мизу курсї
харидорї шуд. Айни њол 669 адад компютер, 79 адад ноутбук,
200 адад принтер, 160 адад УПС, 19 адад сканер, 137 адад
проектор, 41 адад тахтаи электронї ва 170 адад камерањои
назоратї, 32 адад телевизор, 136 адад тахтаи синфї, 9 адад ИБП,
1 адад ксерокс, 2984 адад курсї, 1867 адад миз мавриди истифода
ќарор дорад. Тањким бахшидани пояњои моддию техникї ба љорї
намудани ихтисосњои нав, фаъолияти босамари марказњои
компютерї ва тестї, Марказњои омўзиши Аврупо ва забонњо,
Парки технологї ва лабораторияњои инноватсионї заминаи
мусоид фароњам овард.
Дар соли тањсили 2020-2021 ихтисосњои информатика, омор,
иќтисодиёт, сиёсатшиносї (фаъолияти сиёсї-њуќуќї), фаъолияти
њифзи њуќуќ, санљиши судї, идораи давлатї ва њуќуќ, соњибкории
иљтимої, иќтисодиёти раќамї ва ихтисосњои омўзгорї: омўзгори
асосњои давлат ва њуќуќ, математика ва информатика, забонњои
англисї ва назарияи иќтисодиёт љорї шуда, ба ин ихтисосњо 443
нафар донишљўён ќабул шуданд. Бо назардошти ихтисосњои наву
замонавї ќабули довталабон аз рўи 39 ихтисос ба роњ монда шуд.
Соли тањсили 2020-2021 дар асоси замима ба Иљозатномаи
АУ №0001866 ва наќшаи ќабул 2074 нафар донишљўён ќабул
карда шуданд, ки 87,4% -ро ташкил медињад. Натиљаи ќабули
довталабон барои гирифтани тањсилоти олии дуюм 132 (88%),
зинаи магистратра 184 (56,6%), докторантура аз рўи ихтисос 13
(54%) ва идомаи тањсил 36 нафарро ташкил медињад.
Њамасола, дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон «Рӯзи дарҳои кушод» ва озмуни ҷумҳуриявии
“Хатмкунандагони болаёқат” баргузор мегардад. Дар озмуни
соли сипаришуда 6146 нафар хатмкунандагон, аз љумла, 2745
нафар тариќи онлайн ширкат варзиданд. Озмуни мазкур ба љалби
донишљўёни болаёќат ба донишгоњ ва иљрои наќшаи ќабули
довталабон мусоидат намуд.
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Теъдоди умумии донишљўён дар донишгоњ 9238 нафарро
ташкил медињад, ки аз ин теъдод 5387 нафар дар шуъбаи рўзона
ва 3851нафар дар шуъбаи ѓоибона (фосилавї) ва 265 нафар дар
шуъбаи магистратура тањсил доранд.
Ба раванди таълиму тарбияи донишљўён 340 нафар
омӯзгорон, аз ҷумла 19 нафар доктори илм, профессор, 131 нафар
номзади илм, дотсент, 108 сармуаллим, 78 муаллим љалб
гардиданд. Давраи њисоботї тариќи баргузории озмуни ишѓоли
вазифањо 5 нафар соњибунвон ба кор ќабул карда шуд. Дар
маљмўъ, аз теъдоди умумии устодон 50% дорои дараљаи илмї
мебошанд.
Дар соли хониши 2019-2020 шумораи умумии донишҷӯёни
донишгоҳ 7127 нафар буд, ки аз ин шумора 4354 нафар дар
шуъбаи рӯзона таҳсил намуданд Аз 4354 нафар донишҷӯёни
шуъбаи рӯзона 4319 ба сессияи зимистонаи соли хониши 2019-2020
роҳ дода шуданд. Аз шумораи донишҷўёни роҳдодашуда сессияро
168 нафар-4,08% бо баҳои аъло, 908 нафар-22,81% бо баҳои хубу
аъло, 1438 нафар-41,66% бо баҳои омехта, 1178 нафар-31,4% бо
баҳои қаноатбахш ва
627 нафар-14,46% бо бањои
ѓайриќаноатбахш ҷамъбаст намуданд. Сатҳи донишазхудкунии
донишҷўёни шуъбаи рўзона аз рўи натиљањои сессияи тобистона
85,5%-ро ташкил медиҳад, ки ин назар ба семестри зимистонаи
соли гузашта 6,03% баланд мебошад.
Натиљањои имтињоноти фосилавї (назоратњои марњилавї) дар
факултетњои донишгоњ чунин аст:
факултети ҳуқуқшиносӣ
86.6%, сиёсатшиносӣ ва МБ 89.63%, бизнес ва идоракунӣ 88,73%,
баҳисобгирӣ ва андоз 92%, инноватсия ва телекоммуникатсия
88.84%, молия 86.9%. Нишондиҳандањои имтиҳоноти фосилавии
нимсолаи якуми соли таҳсили 2020-2021 ба 90,12% баробар аст.
Љињати такмили таълим ва омӯзиши забонҳои русиву англисӣ
машѓулиятњо дар 16 гурўњи академї бо забони русї, 5 гурўњи
академї бо забони англисї ва 2 гурўњи академї бо забони хитойї
гузаронида мешавад. Тањсили ихтисосњои молия ва ќарз,
муносибатњои байналмилалї, иќтисодиёти љањонї ва њуќуќи
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байналмилалї бо забонњои тољикї, русї ва англисї ба роњ монда
шудааст.
Бо маќсади амалї намудани Стратегияи миллии рушди соњаи
маориф лоињаи барномаи грантии озмунии ”Љалби духтарони
дењотї ба тањсилотї фосилавї” дар ДДЊБСТ татбиќ карда
мешавад. Тањияи наќшаи корї, бастани Созишномањо ва
интихоби объекти амалигардонии лоиња, омода ва чопи маводи
ташфиќотию тарѓиботї, гузаронидани вохўрињо бо духтарони
муассисањои тањсилоти миёнаи умумї, тањияи дастури методии
курси «Тањсилоти фосилавї», доир намудани семинарњои
омўзишї, гузаронидани курсњои кўтоњмуддат корњое буданд, ки
љињати татбиќи босамари лоињаи мазкур ба иљро расиданд.
Тақвият ва дастгирии низоми таълими фосилавии донишгоҳ, љорӣ
намудани механизми ба даст овардани малакаҳои иловагӣ дар
байни хатмкунандагони донишгоҳ ва љалби бештари духтарони
дењотї барои тањсил дар низоми тањсилоти фосилавии донишгоњ
дар соли тањсили 2020-2021 натиљаи татбиќи лоиња ба шумор
меравад.
Бо маќсади тањлил ва натиљагирии фаъолияти кафедрањо дар
самти корњои таълимию методї, илмию тањќиќотї ва љамъиятиву
тарбиявї дар соли 2020, њавасмандгардонии њайати профессорону
омўзгорони кафедрањое, ки дар фаъолияти худ ба натиљањои
назаррас сазовор гаштаанд, озмуни «Кафедраи сол» баргузор
карда шуд.
Аз рўи натиљањои нињоии бањогузорї байни
кафедрањои донишгоњ, дар соли таќвимии 2020 кафедрањои
сиёсатшиносї
(323,3
хол),
технологияњои
иттилоотию
коммуникатсионї ва барномарезї (256,6 хол), кафедраи назарияи
иќтисодї (202,3 хол) ва њуќуќи судї ва назорати прокурорї (196,7
хол) сазовори холњои баланд гардиданд.
Соли 2020 барои дастоварди назаррас дар таълиму тарбияи
љавонон 1 нафар бо Љоизаи ба номи И.Сомонї барои олимони
љавон дар соњаи илму маориф, 2 нафар бо медали “Хизмати
шоиста”, 4 нафар бо нишони сарисинагии “Аълочии маориф ва
илми Љумњурии Тољикистон” ва 24 нафар бо “Ифтихорнома”-и
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Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ќадршиносї
гардиданд.
Дар олимпиадаи Љоми Академияи илмњои Љумњурии
Тољикистон донишљўён Нуронидин Азизов аз фанни физика,
Шавкат Рофиев аз фанни технологияњои иттилоотї, Нигина
Авезматова аз фанни химия, Фарњод Темуров
аз фанни
астраномия иштирок карда, сазовори Диплом ва Ифтихорномаи
Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон гардиданд.
Дар даври дуюми Интернет – олимпиадаи кушоди
байналмилалии донишҷўён, ки бо ташаббуси Фонди миллии
дастгирии инноватсионии Федератсияи Русия дар соҳаи маориф
дар ҳамкории филиали Донишгоҳи давлатии Москва дар шаҳри
Душанбе доир гардид, донишљўёни донишгоњ аз фанни
математика иштирок карда, Рауф Турғунов сазовори медали
нуқра ва Исломиддин Қодиров сазовори медали биринҷӣ
гардиданд.
Дар даврањои озмуни “Фурўѓи субњи доної китоб аст”
омўзгорон, аспиранту докторантон, магистрантону донишљўён
фаъолона иштирок карданд. Дар даври вилоятии озмуни мазкур
донишљўён - Шањзод Абдуллоев сазовори љойи аввал ва ба
маблаѓи 8000 сомонї ва Манижа Њидоятова сазовори љойи дуюм
ва ба маблаѓи 6000 сомонї аз љониби Раиси вилояти Суѓд
ќадрдонї шуданд. Боиси хурсандист, ки дар даври ниҳоии
озмуни ҷумҳуриявӣ ду нафар донишҷӯёни донишгоњ- Шаҳзод
Абдуллоев ва Манижа Ҳидоятова фаъолона иштирок намуда, бо
Ифтихорномаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
қадрдонӣ гардиданд.
Дар озмуни вилоятии “Донишљўи сол-2020” аз рўи равияи
фанҳои гуманитарї сазовори љойи якум гардидани Рустам
Қориев, дар равияи фанҳои дақиқ сазовори ҷойи дуюм гардидани
Аслия Абдуллоева боиси ифтихору сарфарозист.
Айни њол теъдоди гирандагони стипендияњои номї:
стипендияи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон – 2 нафар, стипендияи раиси вилояти
Суғд-26 нафар,
стипендияи раиси шаҳри Хуҷанд-4 нафар,
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стипендияи раёсати донишгоҳ-44 нафар донишљўёнро ташкил
медињад.
Раёсати донишгоњ љињати пешбурди фаъолият дар самти
таљрибаомўзии донишљўён бо 145 адад корхонаю ташкилот
шартномањои њамкорї дорад.
Дар Форуми љумњуриявии
иќтисодї, ки бо иштироки соњибкорон ва роњбарони ташкилоту
муассисањо дар донишгоњ баргузор гардид, бо маќсади боз њам
бењтар ба роњ мондани раванди таљрибаомўзї ва бо љойи кори
доимї таьмин намудани хатмкунандагон бо ширкатњои
истењсолии ЉДММ «Наљм», «Сафеда», «Стар Пласт», «Њадид»,
Ассотсиатсияи ташкилоти љамъиятии тараќќиёти сайёњии
«Зарафшон», «Рахшона», «Арча»,
«Равзана Пластик» ва
«Ќолинњои Ќайроќќум» шартномаи њамкорї ба имзо расиданд.
Соли тањсили 2019-2020 теъдоди хатмкунандагон дар
донишгоњ 1577 нафарро ташкил дод. Аз ин теъдод 1423 нафар ба
имтињон роњ ёфта, 1243 нафар зинаи бакалавр, 81 нафар
мутахассис ва 80 нафар зинаи магистартураро аз рўи 21 ихтисос
хатм намуданд. Маросими дипломсупории хатмкунандагон бори
аввал тариќи расмї ва фосилавї баргузор гардид.
Раёсати донишгоњ дар самти таҳким бахшидани иқтидори
илмї ва ҷорӣ кардани ихтироот дар истеҳсолот тадбирњои амалї
меандешад. Бахусус, дар ин самт дар се соли охир ба миќдори
450 000 сомонї маблаѓ људо гардид, ки 100 000 сомонї ба соли
2019, 150 000 сомонї ба соли 2020 ва 200 000 сомонї ба соли 2021
рост меояд.
Соли њисоботї 4 нафар рисолаи докторї ва 14 нафар
омўзгорони љавон рисолањои номзадиро бомуваффаќият њимоя
намуданд. Дар Шўрои диссертатсионии назди донишгоњ 5
рисолаи илмї ба дифоъ расиданд. Њамзамон, тибќи фармоиши
Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Русия ба 1 нафар
устодон дипломи дараљаи номзади илм дода шуд. Дар асоси
фармоиши Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон 2 нафар бо аттестати профессорї, 3 нафар
бо аттестати дотсентї, 1 нафар сазовори дипломи дараљаи
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докторї ва 8 нафар сазовори дипломи дараљаи номзади илм
гардиданд.
Дар доираи эълон гардидани «Бистсолаи омўзиш ва рушди
фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф» аз
соли тањсили 2020-2021 ихтисосњои информатика, математикаинформатика, соҳибкории иҷтимої, иқтисодиёти раќамӣ љорї
гардида, ба ихтисосњои зикргардида 178 нафар дохил шуданд.
Њимояи як рисолаи номзадї дар риштаи илмњои физикаматематика, ѓолибияти донишљўён дар онлайн-олимпиадаи
байналмилалии кушоди донишљўён, олимпиадаи љумњуриявї
барои дарёфти Љоми Академияи илмњои Љумњурии Тољикситон аз
фанни математика, таълифи 3 китоби дарсї, 25 маќолаи илмї ва 5
дастури таълимию методї, баргузории конференсияи илмию
амалии олимону профессорон ва муњаќќиќони љавон тањти
унвони «Рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар низоми
ташаккулёбии
иќтисодиёти
раќамї»,
семинари
илмии
байнидонишгоњї доир ба муаммоњои мубрами математика ва
татбиќи он, љоннок намудани фаъолияти мањфилњои илмии
“Риёзиёт дар иќтисодиёт”, «Олами математика», “Њозирљавобони
математикї”, тибќи наќшаи типпии таълимии зиёд шудани
миќдори кредитњои фанњои риёзї- табиатшиносї ва техникї
(математикаи олї, физика, информатика, барномасозї)
аз
тадбирњои муњим ба њисоб меравад.
Баргузории Форуми ҷумҳуриявии иқтисодӣ дар мавзӯи
«Таъмини рушди устувор ва рақобатпазирии иқтисодиёти
Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ» бо љалби коршиносон,
олимону мутахассисони соњавї, соҳибкорону намояндагони
муассисаҳои илмию таълимӣ ва роҳбарону намояндагони
ширкатҳои
ватанӣ
дар таъмини рушди устувор, баланд
бардоштани сатҳи рақобатпазирии кишвар дар шароити имрўзаи
ҷаҳонишавӣ ва фароҳам овардани заминаи мусоид љињати
ҳамбастагии илму истеҳсолот ва амалишавии њадафњои стратегии
давлат заминаи мусоид хоњад гузошт.
Аз љониби озмоишгоњи инноватсионї ва Парки технологии
донишгоњ тавассути барномаи Пешсаф 25 лоиҳаи донишљўён
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пешнињод шуд, ки 13 лоиња амалї гардида, якчанд барномањо
тањия ва ихтироот ба роњ монда шуд. Аз љумла, таҷҳизоти
безараркунанда
барои
пошидани
маҳлули
зиддивирусӣ
(антисептикї) ва дастгоҳи безараркунандаи лавозимоти
конселярӣ ихтирои ҷадид дар доираи лоињањои амалишудаи
назди озмоишгоњи инноватсионии донишгоњ ба њисоб меравад.
Дар доираи татбиќи амалии лоиҳањои “Пешбурди стартап”
дар Тоҷикистон ва “Руњбаланд ва њавасмандгардонии љавонон
барои оѓози бизнес” 70 нафар соњибкорони љавон ва 20 нафар
омӯзгорони 4 донишгоҳҳои вилояти Суғд љињати такмил дадани
барномаҳои иноватсионии соҳибкорӣ дар ДДҲБСТ ба омўзиш
љалб карда мешаванд.
Њамкорињои байналмилалии донишгоњ густариш ёфта,
миќдори созишномањо бо муассисањои илмї-тадќиќотї, таълимї
ва фарњангии ватаниву хориљї ба 70 адад расонида шудааст.
Соли 2020 мўњлати шартномањои њамкорї бо Донишгоњњои
давлатии Тюмен ва Нархоз дароз карда шуда, бо Донишгоњи
давлатии Фарѓона ва Офиси барномавии РЕМ консалтинг
шартнома ба имзо расид.
Теъдоди донишљўёни хориљї дар донишгоњ 1500 нафарро
ташкил медињад. Натиљаи њамкорињо боиси он гардид дар соли
2020-2021 аз Љумњурии Ўзбекистон 1267 нафар ба донишгоњ
дохил шуданд.
Дар доираи Барномаи Иттиходи Аврупо Эразмус + лоиҳаи
“Табодули ҳайати кадрӣ байни кишварҳои барномавӣ ва шарик”
амал менамояд, ки мубодилаи омӯзгорони Коллеҷи Минтақаи
Ҷанубу Шарқӣ, Ирландия (Британияи Кабир) ва Донишгоҳи
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон оѓоз ёфт. Омўзгори
ботаҷрибаи коллеҷи мазкур Деклан Фланаган барои такмили
ихтисоси омўзгорони гурўҳҳои академии таҳсилашон бо забони
англисӣ шурўъ аз 11 январ тариќи он-лайн дарс гузашта
истодааст.
Дар доираи лоињаи “Рушди салоњияти тањлилии бакалаврњои
оянда дар ДДЊБСТ”, ки аз љониби Институти "Ҷамъияти
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Кушода" – Бунёди мадад дар Тоҷикистон дастгирї ёфт, курси
махсуси тафаккури тањлилї аз санаи 18.01.2021 оѓоз шудааст.
Дар асоси њамкорињои мутаќобила бо Донишкгоҳи давлатии
њуќуќшиносии Тошканд, Донишкадаи молияи Тошканд ва
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон
сохтори нави таълимї ташкил карда шуд. Факултети муштараки
навтаъсис аз рўи ихтисосњои њуќуќшиносї ва њуќуќи
байналхалќї, инчунин кори бонкї ва молия ва ќарз дар сатњи
стандарти љањонї мутахассисонро омода менамояд.
Давоми соли 2020 бо маќсади рушди тарбияи ғоявӣ,
хештаншиносї, худогоҳии миллӣ, ватанпарастӣ, ҳуқуқӣ,
гуманистӣ, зебоипарастӣ, меҳнатӣ ва касбинтихобкунї, экологӣ,
сиёсӣ, таҳаммулпазирї, масъулиятшиносӣ ва тарзи ҳаёти солим
тадбирҳои амалї андешида шуда, дар маљмўъ 443 чорабинињои
мухталиф ташкилу баргузор карда шуданд.
Дар ин давра фаъолияти маҳфилҳои тарбиявии дастаи созию
овозии “Ошёни мењр” театр-студияи “Парвози истеъдод”, гурўњи
раќсии “Хушхиром” ва мањфилњои “Ганҷинаи ҳунар”, мањфилњои
варзишї оид ба намудњои шашка, шоњмот, волейбол, баскетбол,
фитнес љоннок карда шуд.
Соли 2020 дар чемпионатњои ҷумҳуриявӣ донишљўён Шаҳром
Фатҳуллоев аз рӯи намуди Ҷиу-ҷитсу, Ҳасанҷон Туйчиев аз рӯи
намуди гӯштини юнониву румӣ, Рустамҷони Юсуф аз рӯи намуди
бокс сазовори љойи аввал гардиданд. Дар мусобиқаи
кушоди
мактаби маҳорати олии варзишии вилояти Суғд оид ба бокс
донишљўёни донишгоњ Шаҳбоз Ҳайитов ва Рустамҷони Юсуф
љойи аввал ва Абдуқаҳҳорзода Рамазон љойи дуюмро ишѓол
намуданд.
Бо дастгирии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Иттифоқи касабаи кормандони маориф ва
илм, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар
донишгоњ санаҳои 20 – 22 январи соли 2020 мусобиқаи варзишии
кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба намуди волейбол баргузор гардид, ки
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дар он 18 дастаҳо иштирок ва байни ҳам қувваозмоӣ намуданд.
Дастањои ѓолиб бо тўњфањои молию пулии раёсати донишгоњ
ќадрдонї шуданд.
Раёсати донишгоњ љињати татбиќи сиёсати давлатї ва
дастгирии љавонон дар соли 2020 ба ѓолибони озмунњои
«Беҳтарин донандаи асарҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон» ба маблағи 1000 сомонӣ, «Донишҷӯи сол –
2020» 3600 сомонї, «Фурӯѓи субњи доної китоб аст» 2900 сомонї,
«Донишҷӯ ва пешрафти илмию техникӣ - 2020» 900 сомонї,
барои пардохти Стипендияи раёсати донишгоњ 17600 сомонї,
барои дастовардҳои назаррас дар љодаи таълиму илм ва
саҳмгузорӣ дар самти ҷалби довталабон ба донишгоҳ дар њаљми
8700 сомонӣ маблаѓ људо намуд. Харољоти умумї ба 34700
сомонї баробар аст.
Зикр кардан бамаврид аст, ки фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи
вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони муассисаҳои
буҷетӣ, анозаи нафақа ва стипендия” аз 04.08.2020 ба тасвиб
расид. Дар иртибот ба фармони мазкур аз 01 сентябри соли 2020
музди меҳнати кормандону устодон ва стипендияи раёсати
донишгоҳ ба андозаи 15 фоиз зиёд гардид.
Соли 2020 раёсати донишгоњ 1605491 сомонї барои тањкими
заминањои моддию техникї, 638978 сомонї барои ќадршиносии
устодону кормандон, 640260 сомонї барои кумаки пеш аз
рухсатии устодону кормандон, 105278 сомонї кўмаки молиявї ба
камбизоатон ва беморон, 30020 сомонї барои идрорпулии
донишљўён, 37200 сомонї барои њавасмандгардонии донишљўён,
476419 сомонї барои харидории китоб ва чопи комплексњои
таълимї ва дастурњои таълимию методї, 140551,00 сомонї барои
харидории маводи пешгирии бемории сироятии коронавирус
(COVID-19), људо намуд.
Имрўз, дар тамоми қаламрави кишварамон ба истиқболи
шоистаи ҷашни 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии
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Тоҷикистон корҳои созандагиву ободонӣ бомаром ҷараён доранд.
Раёсати Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати
Тољикистон низ дар ин раванд корњои созандагиву бунёдкориро
вусъат мебахшад. Бунёд ва ба истифода додани толори варзишии
замонавї, бинои факултети муштараки Тољикистону Ӯзбекистон,
азнавсозї шудани даромадгоњи бинои асосї, ба пуррагї аз
таъмир баровардани маљлисгоњи бинои асосї, сафолакпўш
шудани атрофи биноњои таълимии донишгоњ ва майдонњо,
шинонидани дарахтњои мевадињандаю њамешасабз ва гулњои
ороишї далели омодагии ањли донишгоњ љињати сазовор пешвоз
гирифтани
љашни
30-солагии
Истиќлолияти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон ба њисоб мераванд.
Њоло бунёд ва азнавсозии иншооти сохтмонаш нотамоми
таълимї, ошхона, маљлисгоњ барои 800 љои нишаст идома дорад.
Њамзамон, раёсати донишгоњ лоињаи бунёди иншооти зерин:
хобгоњи донишљўён ва бинои истиќоматии баландошёна барои
омӯзгорону кормандонро ба наќша гирифтааст.
Сохтмони
иншоотњои банаќшагирифташуда то љашни 30 – солагии
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон марњила ба
марњила сохта, ба истифода дода мешавад.
Раёсат, њайати профессорону омўзгорон ва кормандони
донишгоњ минбаъд низ ба хотири баланд бардоштани сатњу
сифати тањсилот ва ба меъёрҳои байналмилалӣ мутобиқ сохтани
он, ташаккули тафаккури техникӣ, ҷалби љавонон ба китобхониву
забономўзї, љорї намудани навоварию ихтироот дар истеҳсолот
ва таҷрибаҳои инноватсионӣ, таќвияти нерӯи зеҳнӣ, омўзонидани
масъалаҳои мубрами давлатдории миллӣ ва
дар рӯҳияи
ватандӯстиву хештаншиносӣ тарбия намудани ҷавонон,
мубориза бо гурўҳҳои ҷудоихоҳ, хурофотпарастї, гаравиш ба
расму ойинҳои бегона ва таҳкими пояҳои Истиқлолияти давлатӣ
ва ободу зебо гардонидани Тоҷикистони маҳбубамон бо умеди
тоза љониби ояндаи дурахшон ќадамњои боэътимод мегузоранд.
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Фаъолияти Шӯрои олимон, раёсат, раёсати хурди назди
ректори донишгоҳ. Шўрои олимони Донишгоњи давлатии њуќуќ,
бизнес ва сиёсати Тољикистон фаъолияти худро дар асоси
Низомномаи шўрои олимони муассисаи тањсилоти олии касбии
Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори мушовараи Вазорати маориф ва
илми Љумњурии Тољикистон аз 26 майи соли 2006, №18/3 тасдиќ
гардидааст, ба роњ мондааст.
Шўрои олимон бо маќсади баррасии масъалањои асосии
фаъолияти таълимию тарбиявї, илмию методї, иќтисодию молиявии
донишгоњ дар назди ректор таъсис дода шуда, он сохтори
идоракунандаи донишгоњ мањсуб меёбад.

Вазифаи асосии шўрои олимони донишгоњ дар амал татбиќ
намудани 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, Низомномаи намунавии
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Шўрои олимони муассисаи тањсилоти олии касбии Љумњурии
Тољикистон, ќарорњои Њукумати Љумњурии Тољикистон,
санадњои меъёриву њуќуќии соњаи маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон мебошад.
Њайати нави шўрои олимони донишгоњ бо фармоиши
ректори донишгоњ аз 07.09.2020, №65/1 иборат аз 37 нафар тасдиќ
гардида, аъзои љаласаи раёсат дар њайати 23 нафар ва раёсати
хурди назди ректори донишгоњ низ дар њайати 15 нафар тасдиќ
карда шудаанд.
Дар давраи њисоботї (моњњои январ-декабри соли 2020)
љаласањои шўрои олимон ва раёсати донишгоњ мутобиќи
наќшањои тасдиќгардида баргузор шуда, дар љаласањои шўрои
олимон 32 масъалањои асосї ва 89 масъалањои мухталиф, 10
љаласаи раёсат бо муњокимаи 25 масъалаи асосї ва 14 масъалањои
мухталифи марбут ба фаъолияти донишгоњ дар самтњои таълим,
илм ва инноватсия, тарбия, робитањои байналмилалї, иќтисодї
ва молиявї мавриди муњокима ќарор ёфта, вобаста ба њар яки ин
масъалањо ќарорњои дахлдор ќабул карда шуданд.
Бояд тазаккур дод, ки иљро ва назорати иљрои ќарорњои
ќабулгардида ба зиммаи муовинони ректор гузошта шуда,
дараљаи иљрои онњо дар љаласањои шўрои олимон, раёсат ва
љаласањои назди ректор мавриди тањлил ва хулосабарорї ќарор
дода мешаванд.
Натиљаи иљрои ќарорњои дар љаласањо ќабулгардида њатман
дар љаласањои шўрои олимони донишгоњ, раёсат ва раёсати хурди
назди ректор мавриди тањлили амиќ ќарор мегиранд. Бояд ќайд
намуд, ки чунин тарзи назорати иљрои вазифагузорињо барои
баланд шудани масъулияти шахсони масъул дар њалли
сариваќтии њамаи супоришњои дар назди онњо гузошташуда
таъсири мусбї намуд.
Аз љумлаи масъалањое, ки ба танзиму такмили раванди
таълим, иљрои сариваќтї ва босифати корњои илмї, тарбияи
шоистаи љавонон, дастгирии моддї ва маънавии омўзгорону
кормандон ва донишљўёни фаъол, дастгирии донишљўёни ятиму
бепарастор, иштирокчиён ва ѓолибони озмунњои мухталифи
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донишгоњї, шањрї, вилоятї, љумњуриявї ва байналхалќї
нигаронида шудаанд, ќабули ќарорњо вобаста ба масъалањои
«Иљрои ќарори Њукумати Љумњури Тољикистон аз 2.07.2013,
№288 «Дар бораи Консепсияи миллии тањќиќоти илмии
маќсаднок оид ба масъалањои рушди инсон, таъмини минбаъдаи
принсипњои демократї ва рушди љомеаи шањрвандї барои солњои
2013-2028»», «Таъмини кафедрањо бо кадрњои унвондор.
Мутобиќат ба меъёрномаи Хадамоти давлатии назорат дар соњаи
маориф», «Дар бораи љараёни татбиќи Барномаи рушди
инноватсионии Љумњурии Тољикистон барои солњои 2011-2020 ва
Консепсияи ташкили њукумати электронї дар донишгоњ», «Дар
бораи татбиќи Барномаи рушди илмњои табиатшиносї, риёзию
техникї барои солњои 2010-2020», «Вазъи љараёни таълим,
омодагии омўзгорон, кафедрањо, факултетњо ва раёсати таълим
барои баланд бардоштани сифати тањсилот, таъмин намудани
донишљўён бо китобњои дарсї ва дигар маводи таълимї» ва
монанди инњо гувоњи онанд, ки таќвияти пояи илмию методии
кафедрањо, таъминоти моддию техникии сохторњои донишгоњ бо
таљњизоти иттилоотию иртиботии муосир, баланд бардоштани
дониши дахассусии донишљўён аз вазифањои аввалиндараљаи
донишгоњ мањсуб меёбанд.
Бояд ќайд намуд, ки дар ин давра ба иљрои босифат ва
сариваќтии наќшаи инфиродии кори омўзгор, махсусан ба банди
2, ки иљрои корњои таълимї-методї (омода намудани конспект,
матни лексияњо, тањия ва нашри дастурњои методї, таълифи
китобњои дарсї ва монанди инњо)-ро пешбинї менамояд, диќќати
бештар равона гардид, зеро сифати корњои таълимї, илмїтадќиќотї ва тарбиявї бевосита аз иљрои босифат ва сариваќтии
корњои банаќшагирифташуда, возењу даќиќ нишон додани њар
кори ба наќша гирифташаванда ва муњлати иљрои онњо вобастагї
дорад (протоколњои №12 аз 10.06.2019 ва №7 аз 31.03.2020,
љаласаи шўрои олимони донишгоњ).
Њамчунин, дар љаласањои шўрои олимон ва раёсати
донишгоњ масъалањои сифатан бењтар намудани њуљљатгузорї дар
воњидњои сохтории донишгоњ, иљрои ќатъї ва сариваќтии
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ўњдадорињои вазифавї аз тарафи омўзгорони фаннї, пешнињоди
њатмии маводи таълимї ба маркази тањсилоти фосилавї, омода
кардани видеодарсњо, онлайн-машѓулиятњо, вобаста ба њар фан
тањия ва нашри китобњои дарсї, аз љумла бо тавсияи мушовараи
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, тањия ва нашри
комплексњои таълимию методї, дастурњои таълимию методї
(прот. раёсати хурди назди ректори донишгоњ аз 09.11.2020,
протоколњои №1 аз 25.08.2020, №2 аз 28.09.2020-и шўрои олимони
донишгоњ). Тибќи ќарорњои дар љаласањои мазкур ќабулгардида
идомаи соли 2020 аз тарафи омўзгорон 17 китоби дарсї тањия ва
аз нашр бароварда шуданд, 94 адад видеодарс сабт гардид, 53
адад онлайн-машѓулият омода карда шуд. Дар маљмўъ аз тарафи
омўзгорони кафедрањо 244 маводи таълимї омода карда шуданд.
Мутобиќи ќарори шўрои олимони донишгоњ (протоколи №1
аз 25.08.2020) раёсати таълим ва факултетњову кафедрањо
вазифадор карда шуданд, ки барои бо тавсияи мушовараи
Вазорати маориф ва илми Љумхурии Тољикистон аз нашр
баровардани китобњои дарсї наќшаи мушаххасро тартиб дињанд.
Баланд бардоштани сифати баргузории машѓулиятњо ва дар
ин замина баланд намудани сатњи дониши муњассилин аз љумлаи
масъалањое мебошанд, ки доимї дар мадди назари роњбарияи
донишгоњ ќарор доранд. Дар робита ба ин масъала мутобиќи
ќарори шўрои олимони донишгоњ аз 28.09.2020, протоколи №2
раёсати таълим, бахши идоракунї ва мониторинги сифати
тањсилот вазифадор гардиданд, ки дар љараёни машѓулиятњои
таълимї ба таври васеъ ва самаранок истифода гардидани
воситањои техникии таълим, аз љумла, тахтањои электронї,
проекторњоро назорат ва вобаста ба њар фанни таълимї тањия
гардидани китобњои дарсї, КТМ, дастурњои таълимї ва
методиро њатман таъмин намоянд. Иљрои сариваќтї ва босифати
ќарорњои ќабулгардида, аз љумла оид ба омодасозии китобҳои
дарсӣ, видеодарсҳо, онлайн-машғулиятҳо ва намудҳои дигари
маводи таълимию мултимедї, ки аз тарафи омӯзгорони
кафедраҳо дар соли хониши 2020-2021 ба наќша гирифта
шудаанд, ба такмили мањорат ва малакаи касбиву тахассусии
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омўзгорон, бењтар гардидани сатњи баргузории машѓулиятњои
таълимї, баланд шудани савияи дониши донишљўён, бештар љалб
гардидани онњо ба корњои эљодї ва навовариву ихтироот
мусоидати бештар хоњанд намуд.

Дар давраи њисоботї бо маќсади иљрои ќарорњои Њукумати
Љумњурии Тољикистон, мушовараи Вазорати маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон, ќарорњои шўрои олимон ва раёсати
донишгоњ, ки марбути самти илм ва инноватсия буданд, як
силсила корњои назаррас анљом пазируфтанд. Санаи 30.09.2020
мутобиќи ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29.02.2020,
№156 «Дар бораи Наќшаи баргузории чорабинињои илмї ва
илмию техникї дар Љумњурии Тољикистон барои соли 2020»
баргузор гаштани конференсияи байналмилалии илмї-методї
дар мавзўи “Аккредитатсияи байналмилалї – омили баланд
сифати таълим”, санаи 05.10.2020 тибќи ќарори љаласаи
назоратии назди вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон
оид ба вазъи иљрои Барномаи рушди забони давлатии Љумхурии
Тољикистон барои солњои 2012-2016 дар муассисањои таълимї
баргузор гаштани конференсияи илмї бахшида ба Рўзи забони
давлатии Љумњурии Тољикистон тањти унвони «Забони миллат –
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њастии миллат» ва монанди инњо гуфтањои болоиро тасдиќ
менамоянд.
Ба њамагон равшан аст, ки омода ва тайёр кардани кадрњои
дорои дараља ва унвонњои илмї аз самтњои афзалиятноки
фаъолияти донишгоњ мањсуб меёбад. Дар ин давра тибќи ќарори
шўрои олимони донишгоњ оид ба масъалаи омода кардани
кадрњои илмї ва сари ваќт ба њимоя пешнињод кардани
рисолањои номзадиву докторї (протоколи №6 аз 17.02.2020) 18
нафар аспирантону унвонљўёни донишггоњ рисолањои номзадї ва
докториашонро њимоя намуданд.
Алњол дар самти илм ва инноватсия бобати татбиќи
Барномаи «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ,
риёзӣ ва дақиқ дар соҳаи илму маориф», таќвияти фаъолияти
мањфилњои илмї ва семинарњои илмї-назариявии кафедрањо,
иљрои бандњои Наќшаи чорабинињо барои солњои 2020-2025 оид
ба амалигардонии «Бистсолаи омўзиш ва рушди фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар соњаи илму маориф», татбиќи
Консепсияи миллии тањќиќоти илмии маќсаднок оид ба
масъалањои рушди инсон, таъмини минбаъдаи принсипњои
демократї ва рушди љомеаи шањрвандї барои солњои 2013-2028
ва дигар барномаву санадњои соњавї фаъолият идома дорад ва бо
боварии комил метавон гуфт, ки њайати профессорону
омўзгорони донишгоњ дар ин љода ба дастовардњои бештару
назаррас ноил хоњанд шуд.
Зимнан, бояд ќайд намуд, ки дар давраи њисоботї љињати
танзими фаъолияти сохторњои донишгоњ дар њамаи самтњо шўрои
олимон якчанд низомномањоро мавриди муњокима ва тасдиќ
карор дод, ки онњо дар танзими раванди таълим, иљрои корњои
илмї-тадќиќотї, тањккими робита ва њамкорињо бо муассисањои
таълимї ва илмии љумњурї ва берун аз он, љалби олимони љавон
ва донишљўёни болаёќат барои кор бо лоињањои грантї,
мутобиќи талабот ба роњ монда шудани њуљљатгузорї дар
сохторњои донишгоњ ањамияти назаррас доранд. Аз љумлаи чунин
санадњо Низомнома дар бораи ташкил ва фаъолияти шўрои
олимони љавони ДДЊБСТ, Низомномаи шўрои илмї-методии
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ДДЊБСТ, Низомнома дар бораи раёсати таълими ДДЊБСТ,
Низомнома дар бораи раёсати корњои илмї-тањќиќотї ва рушди
инноватсионии ДДЊБСТ, Низомнома дар бораи ташкил ва
баргузор кардани мусобиќаи зењнии «Брейн-ринг» дар байни
донишљўёни ДДЊБСТ, Дастурамал оид ба шартњо ва тартиби
пешнињоди грантњои раёсати ДДЊБСТ дар самти ба амал
баровардани корњои илмї-тањќиќотї, озмоишию конструкторї,
таълимию методї ва тарбиявию љамъиятї, ки хусусияти
инноватсионї доранд, Низомнома дар бораи раёсати кадрњо ва
корњои махсуси ДДЊБСТ, Низомнома дар бораи бахши
коргузорї ва котиботи ДДЊБСТ-ро номбар кардан мумкин аст.
Шўрои олимони донишгоњ, раёсат ва раёсати хурди назди
ректори донишгоњ вобаста ба рушди минбаъдаи њамаи самтњо
донишгоњ фаъолияти мунтазами пурсамарро ба роњ мондаанд.
Соњаи таълим. Раёсати таълим дар сохтори донишгоҳ бо
мақсади ба танзим даровардани раванди таълим мутобиқи
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва
таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», Оиннома ва
Низомномаи донишгоҳ фаъолият мекунад. Ташкили мақсадноки
раванди таълим, баланд бардоштани сифати таҳсилот бо
назардошти рушди технологияҳои инноватсионӣ дар раванди
таълим, таъмини раванди мунтазами ҷараёни таҳсил, љорї
намудани усулҳои наву муосири таълим, татбиқи муҳимтарин
навгониҳои илмию техникӣ, ҷалби донишҷўён ба донишандўзї,
густариши самтҳои фаъолияти таълимию методии донишгоҳ ва
заминаҳои истифодаи самараноки васоити илмиву техникӣ дар
раванди таълим, густариши робитаҳо бо муассисаҳои таҳсилоти
олии касбии дохил ва хориҷи кишвар дар самти баланд
бардоштани сифати таҳсилот, таҳкими ҷанбаҳои зеҳниву
захираҳои илмии донишгоҳ ва ба ин васила тарбияи
мутахассисони соњибтахассус ва насли созанда аз вазифањои
муњими бахши таълим ба њисоб меравад.
Дар такя ба санадњои соњаи маориф љињати таќвияти
бештари фаъолияти таълимї дар соли тањсили 2019-2020 чандин
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санадњои дохилидонишгоњии раванди таълим тањия ва тибќи
талаботи онњо корбарї ба роњ монда шуд:
1. Низомномаи раёсати таълим
2. Низомномаи озмуни «Кафедраи сол», ки баргузории озмун
тибќи талабот ба фаъолияти таълимию методӣ, илмию
тадқиқотӣ ва тарбиявию сиёсї такони љиддї мебахшад.
3. Низомномаи озмуни «Роҳбари таҷрибаомӯзии сол»
4. Низомномаи Шӯрои илмию методии донишгоҳ (бо тағйироту
иловагиҳо)
5. Низомномаи озмуни “Донишҷӯи сол”.
Ҳамзамон, бо маќсади риояи Низомнома оид ба кори (лоињаи)
курсї (аз рўи барномаи бакалавриат) аз 25 ноябри соли 2011
№21/15; Низомномаи низоми кредитии тањсилот дар муассисањои
тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон (аз 30.12. 2016,
№19/24) Низомнома дар бораи рисолаи хатми донишљўёни
дараљаи бакалавр ва мутахассиси муассисаи тањсилоти олии
касбии Љумњурии Тољикистон (аз 26.01. 2018, №02/47); Раҳнамо
оид ба Дастурамал оид ба тањияи сарбории таълимии њайати
омўзгорони муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии
Тољикистон (аз 29.05.2017, №7/36) бобати бандҳои 2.3-и
Нақшаҳои кории инфиродии омӯзгорон, ки аз тарафи муовини
ректор оид ба корҳои таълим омода ва дастраси омӯзгорон гардид
мунтазам аз тарафи бахши таълим ба шахсони масъул
талабнома, таъкиднома, дастур, супориш, пешниҳод ирсол карда
шуда, раванди иљрои он зери назорати доимї ќарор дода
мешавад.
Омўзиш ва риояи талаботи санадҳои меъёрию ҳуқуқии соҳавӣ
барои донишҷӯёни курси 1-ум њамасола ба роњ монда мешавад.
Омода намудани љадвали ҷараёни таълим (тақвими академӣ) ҳар
сол аввали соли хониш ва ба танзим даровардани ҷараёни
таълим, баргузории ҳафтаҳои ташфиқотӣ барои донишҷӯёни
низоми таҳсилоти фосилавии курси 1-ум, ташхиси пешниҳоди
кафедраҳо оид ба тасдиқи мавзӯъҳои рисолаи хатм ва роҳбарони
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рисолаи тахассусии хатми бакалавр, тањияи лоиҳаи фармоишҳо аз
самтњои муњими фаъолияти раёсати таълим мањсуб меёбад.
Дар соли хониши 2019-2020 назорати таҳияи китобҳои дарсӣ
ва КТМ, дастурҳои методӣ ва рисолаҳои таълимию методї, иҷрои
нақшаи такмили ихтисос ва бозомӯзии мутахассисон, сарбории
устодон, стандартҳои давлатӣ (аз рӯи 39 ихтисос), барномаҳои
таълимӣ, силлабусҳо, курси лексияҳо, иҷрои нақшаҳои таълимии
инфиродии устодон, ташкили
фонди аудитории донишгоҳ,
тањияи нақшаҳои таълимї, ҷадвали умумидонишгоҳии имтиҳони
ҷорӣ ва давлатї, санљиши мутобиқати нақшаҳо ва барномаҳои
таълимї, бо назардошти фарогирии имкониятҳои муосири
технологияи иттилоотӣ ҷараён гирифтани таълим аз самтњои
фаъолияти таълимї ба њисоб рафта, самаранок ба роњ монда шуд.
Дар соли хониши 2019-2020 аз тарафи раёсати таълим бори аввал
намунаи ягонаи барномаҳои фаннӣ ва
барномаи кории таълимӣ, ҳамзамон
намунаи ягонаи саволномаи тестҳои
марҳилаи
имтиҳони
фосилавӣ
ва
имтиҳони ҷамъбастӣ ба роҳ монда шуд.
Фаъолияти донишгоњ дар асоси
Иљозатнома аз рўи ихтисосњои
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амалкунанда ва Шањодатномаи аккредитатсияи давлатї ба роњ
монда шуд.
Заминањои моддию техникии раванди таълим. Соли 2020 ба
тањкими заминањои моддию техникии раванди таълим ва
пажўњишоти илмї таваљљўњи бештар зоњир гардида, 29 проектор,
15 тахтаи электронї, 22 компютер, 21 ноутбук, 40 камераи
назоратї, 37 таљњизоти техникии шабакавї, 3 адад монитор, 6
принтер, 55 адад мебел ва 1743 адад мизу курсї харидорї шуд.
Айни њол 669 адад компютер, 79 адад ноутбук, 200 адад принтер,
160 адад УПС, 19 адад сканер, 137 адад проектор, 41 адад тахтаи
электронї ва 170 адад камерањои назоратї, 32 адад телевизор, 136
адад тахтаи синфї, 9 адад ИБП, 1 адад ксерокс, 2984 адад курсї,
1867 адад миз мавриди истифода ќарор дорад. Тањким бахшидани
пояњои моддию техникї ба љорї намудани ихтисосњои нав,
фаъолияти босамари марказњои компютерї ва тестї, Марказњои
омўзиши
Аврупо
ва
забонњо,
Парки
технологї
ва
лабораторияњои инноватсионї заминаи мусоид фароњам овард.
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Фаъолияти озмоишгоҳњои таълимӣ, синфхонањои лингафонї ва
кабинетњои фаннї дар соли 2020. Дар 6 факултет, 29 кафедра аз
рўи 39 ихтисос мутахассисон омода карда мешаванд. Дар назди 29
кафедра кабинетҳои фаннии муљањҳаз бо васоити муосири
техникї амал мекунад.
№

Ному насаби
шахсони масъул

Номгӯи факултет ва кафедраҳо

Факултети ҳуқуқшиносӣ
1. Назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ дотсент
Обидов Д.С.
2. Ҳуқуқи конститутсионӣ
н.и.ҳ., дотсент
Бобоев А.Ҳ.
3. Ҳуқуқи гражданӣ ва меҳнатӣ
н.и.ҳ., дотсент
Санавваров Ғ.Б.
4. Ҳуқуқи ҷиноятӣ, криминалистика н.и.ҳ., дотсент
ва ПК
Ахмедов Н.И.
5. Ҳуқуқи судӣ ва назорати прокурорӣ н.и.ҳ., дотсент
Солиев И.М.
6. Ҳуқуқи соҳибкорӣ ва байналмилалӣ н.и.ҳ., дотсент
Самадов Б.О.
Факултети сиёсатшиносӣ ва МБ
7. Сиёсатшиносӣ
н.и.с., дотсент
Саидзода Ш.Ш.
8. Муносибатҳои байналхалқӣ
н.и.т., дотсент
Олимов Б.Ҳ.
9. Забонҳои хориҷӣ
н.и.фил., дотсент
Эгамназаров Ҳ.Ҳ.
10. Хадамоти гумрукӣ
н.и.и., дотсент
Каримов Р.А.
11. Фанҳои ҷамъиятӣ
н.и.фил., дотсент
Муродбекова М.
12. Таърихи халқи тоҷик
д.и.т., профессор
Ҳомидзода Ф.М.
Факултети молия
13. Молия ва қарз
н.и.и., дотсент
Тӯхтаев Т.М.
14. Забони русӣ
н.и.фил., дотсент
Мирзоева Д.Д.
15. Забони тоҷикӣ
н.и.фил., дотсент
Каримов А.А.
16. Назарияи иқтисодӣ
д.и.и., профессор
Раҳимов А.М.
17. Кори бонкӣ
н.и.и., дотсент
Юсупов Д.С.
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Синфхонаҳое, ки дар
он кабинети методӣ
ҷойгир шудаанд
133
202
119 ва долони
ошёнаи 1
014
128
125

513 ва кафедра
404
601, 603 ва роҳравӣ
ошёнаи 6
308
510 ва кафедра
506 ва роҳрави
ошёнаи 5
329
318 ва кафедра
309 ва кафедра
320
328

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Факултети бизнес ва идоракунӣ
Иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақа н.и.и., дотсент
Қаюмов Ф.Ғ.
н.и.и., дотсент
Менеҷмент
Норматова Ш.
Маркетинг – агробизнес
н.и.и., дотсент
Мирсаидов С.А.
н.и.и., дотсент
Иқтисоди ҷаҳонӣ
Тошматова М.Д.
сармуаллим,
Тарбияи ҷисмонӣ
Боротов Ф.М.
Факултети баҳисобгирӣ ва андоз
н.и.и., дотсент
Баҳисобгирии бухгалтерӣ
Дадоматов Д.Н.
Аудит ва ревизия
н.и.и., дотсент
Хоҷаева М.И.
н.и.и., дотсент
Андоз ва андозбандӣ
Салимова М.М.
Факултети инноватсия ва телекоммуникатсия
сарм.
Технологияҳои
иттилоотӣ
дар н.и.и.,
Исмоилов Ш.М.
иқтисодиёт
дотсент
Технологияҳои
иттило-отию н.и.ф-м.,
Мухамедова Ш.
коммуникатсионӣ ва барномарезӣ
н.и.п., дотсент
Фанҳои риёзӣ ва табиатшиносии
Азимова Н.С.
муосир
н.и.фил., дотсент
Забони англисӣ
Мирзоҷонова М.

222 ва кафедра
229
212
226 ва кафедра
толори варзишӣ
309 ва кафедра
203
407 ва кафедра
427
417
405
416

Шумораи синфхонаҳои компютерї дар миқёси донишгоҳ
8 ададро ташкил намуда, 2 адад кабинети лингофонї, 1 адад
лабораторияи
криминалистї,
1
адад
лабораторияи
телекоммуникатсия, 2 адад марказњои омӯзишї (Аврупо ва
забонњо), 1 адад лабораторияи инноватсионӣ мављуд
мебошанд, ки вобаста ба факултетњо чунинанд:
№
Факултет

1
2
3
4
5
6

Њуќуќшиносї
Бизнес ва идоракунї
Сиёсатшиносї ва
МБ
Молия
Бањисобгирї ва
андоз
Инноватсия ва

синфхонањои
компютерї

Кабинети
лингофонї

1
1
1

Лабораторияи
криминалистї

Маркази
омӯзиши
Аврупо
ва
забонњо

Лабораторияи
инноватсионї

1

1

1

1

1
1
3

1
26

1

телекоммуникатсия
Ҳамагӣ

8

2

1

2

1

Дар синфхонаҳои компютерӣ, лабораторияњо ва марказњои
амалкунанда, тибќи ўњдадорињои вазифавї наќша ва рељаи корї
шахсони масъул, мутахассисон ва операторон фаъолият
мебаранд. Истифодаи самараноки воситањои техникї, доиршавии
машѓулиятњои
таълимї
дар
синфхонаҳои
компютерӣ,
лабораторияњо, мављудияти маводи лабораторї аз фанњои
таълимї, корњои лабораторї мувофиќи љадвали дарсї, корњои
лабораторї берун аз љадвали дарсї, риояи техникаи бехатарї аз
тарафи кормандон ва донишљўён, мављудияти пешнињоди
њисоботњои моддї ба муњосиботи донишгоњ, пешнињоди њисоботи
мудирони лабораторияњо ва баррасии он дар Шўроҳои илмию
методӣ ва олимони факултетњо, мављудияти Низомномањои
соҳавӣ, љадвали дарсї дар синфхонањои компютерї аз љониби
онњо назорат ва дар дафтарњои махсус ба ќайд гирифта
мешаванд.
Рўйхати мудирони синфхонаҳои компютерӣ ва лабораторияҳодар соли тањсили
2020-2021
№
р/
т

Вазифа

1

Мудири
синфхонаи
компютерии
факултети
њуќуќшиносї

2

Мудири
лабораторияи
инноватсионӣ

4

Мутахассиси
маркази
омўзиши
Аврупо

5

Мутахассиси
маркази

Ному насаб

Сол, моњ ва
чои таваллуд

Аз кадом
Тањсилот,
ваќт дар Миллат кай ва кадом
ДДЊБСТ
мактаби
кор
олиро хатм
мекунад
намудааст
Шарипов
28.10.1994
08.02.2018 Тољик
Соли 2017
Њотам
н. Зафаробод
ДДЊБСТ,
Бекназарович
в.Суѓд
Ихтисос:
системањои
автоматикун
онидашуда
Ќосимов
14.06.1994
17.09.2019 Тољик
Соли 2018,
Далер
ш.Хуљанд
ДДХ ба
Абдуќодирович
номи
академик
Б.Ѓафуров,
Ихтисос:
дастгоњњои
электронї
Мирзорањматов 28.04.1989
19.10.2017 Тољик
Соли 2013
а
Сабрина н.Ашт
ДДЊБСТ
Музафаровна
в.Суѓд
Ихтисос:
молия ва
ќарз
Њомидов
09.03.1995
06.01.2020 Тољик
Соли 2018
Анварљон
н.Деваштич.
ДДХ ба
27

омўзиши
Аврупо

Абдумаликович в.Суѓд

6

Мудири
синфхонаи
компютерии
факултети
бизнес ва
идоракунї

Муҳитдинова
Мунира

27.12.1983
ш.Душанбе

01.09.2020

Точик

7

Мудири
синфхонаи
компютерии
факултети
молия

Самадова
Инобат
Абдуалиевна

11.11.1963
н. Бекобод
в. Тошкент

01.06.2000

Ӯзбек

8

Мудири
синфхонаи
компютерии
факултети
сиёсатшиносї
ва МБ

Давлятов
Анварбек
Аюбович

24.10.1982
ш.Хуљанд

30.08.2007

Тољик

9

Мудири
кабинети
лингафонии
факултети
сиёсатшиносї
ва
муносибатњои
байналхалќї

Ибрагимов
Равшан
Хољаевич

28.04.1966
ш.Хуљанд

01.09.2010

Тољик

Зиёев
Муњаммадљон
Дадољонович

26.08.1989
01.09.2013
љ.Ѓозиён
н. Б.Ѓафуров
в. Суѓд

Тољик

10 Мудири
синфхонаи
компютерии
факултети
бањисобгирї
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номи
академик
Б.Ѓафуров
Ихтисос:
электорника
и тиббї
Соли 2006
ДДХ ба
номи
академик
Б.Ѓафуров
Ихтисос:
филологияи
романїгерманї
Соли 1985
Институти
давлатии
педагогии
Ленинобод
ба номи С.
М. Киров
Ихтисос:
таърих ва
педагогика
Соли 2006
ДДХ ба
номи
академик
Б.Ѓафуров
Ихтисос:
филологияи
романїгерманї
Соли 1991
Институти
ордени
«Нишони
Фахрї»дори
давлатии
педагогии ба
номи
С.М.Киров,
Ихтисос:
забони
англисї ва
педагогика
Соли 2013
ДДЊБСТ
Ихтисос:
САКАИ дар
фаъолияти
молиявї-

11 Мудири
лабора–торияи
телекоммуника
тсияи
факултети
инноватсия ва
ТК
12 Мудири
синфхонаи
омпютерии
факултети
инноватсия ва
ТК

Рањимова
Умедахон
Љўрабоевна

27.11.1983
ш.Хуљанд

21.11.2011

Тољик

Марофиев
Фирдавс
Муќимович

10.09.1992
ш.Хуљанд

11.09.2012

Тољик

13 Мудири
кабинети
лингафонии
факултети
инно–ватсия ва
ТК

Азизова
Дилафрўз
Абдурањимовна

03.06.1983
ш.Хуљанд

04.04.2016

Тољик

14 Оператори
лабораторияи
компютерї

Саидхољаева
Зебо
Собирхољаевна

14.10.1974
ш.Хуљанд

17.03.2007

Тољик

бонкї
Соли 2006
ДДХ ба
номи ак.
Б.Ѓафуров
Ихтисос:
технологфизик
Соли
2015
ДДХ
ба
номи
ак.
Б.Ѓафуров
Ихтисос:
системањои
бисёршабакавии
телекоммунонї
Соли
2005
ДДХ
ба
номи
академик
Б.Ѓафуров
Ихтисос:
шарќшиносї
Соли 2013
ДДЊБСТ
Ихтисос:
системањои
иттилоотї
дар
иќтисодиёт

Теъдоди умумии донишљўён дар донишгоњ. Теъдоди умумии
донишљўён дар донишгоњ 9238 нафарро ташкил медињад, ки аз ин
теъдод 5387 нафар дар шуъбаи рўзона ва 3851 нафар дар шуъбаи
ѓоибона (фосилавї) ва 265 нафар дар шуъбаи магистратура
тањсил доранд.
Ба раванди таълиму тарбияи донишљўён 340 нафар
омӯзгорон, аз ҷумла 19 нафар доктори илм, профессор, 131 нафар
номзади илм, дотсент, 108 сармуаллим, 78 муаллим љалб
гардиданд. Давраи њисоботї тариќи баргузории озмуни ишѓоли
вазифањо 5 нафар соњибунвон ба кор ќабул карда шуд. Дар
маљмўъ, аз теъдоди умумии устодон 50% дорои дараљаи илмї
мебошанд.

29

1-240102

1-240101

1-240103

1-020102

1-930101

1-930102

1-260102

1-250107

1-260101

1-260203

1-26020309

1-260202

1-26020201

1-260201

1-250103

1-250105

1-250102

1-260201-10

1-230106-03

1-230101

1-960101

1-230102-02

1-230102-04

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Рамзи
ихтисос

1

№

Таъмини забонии робитаҳои
байнифарҳангӣ (сайёҳии
байналмилалӣ)
Таъминоти
забонии
робитаҳои байнифарҳангӣ

Муносибатҳои байналмиллалӣ (дипломатия)
Хадамоти гумрукӣ

Сиёсатшиносӣ

Соҳибкории иҷтимоӣ

Иқтисодиёт

27

27

81

56

28

25

41

26

89

Иқтисодиёти ҷаҳонӣ

Омор

26

0

26

0

27

Бизнес-маъмуриятчӣ

Менеҷменти молиявӣ

Менеҷмент

Маркетинг дар КАС

Маркетинг

75

24

25

Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ

Иқтисодиёт ва идора дар
корхона
Идораи давлатӣ

52

Санҷиши судӣ

51

27

52

Ҳуқуқи иқтисодӣ

Таърих. (омӯзгори асосҳои
давлат ва ҳуқуқ)
Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ

58

1
215

Ҳуқуқи байналмилалӣ

Ҳуқуқшиносӣ

Номгӯи ихтисосҳо

23

25

51

44

21

0

0

0

54

18

0

20

0

20

28

32

0

0

0

0

42

47

16

19

54

38

24

0

0

0

46

14

0

21

0

17

24

26

0

0

0

0

25

31

24

0

52

44

12

0

0

0

24

13

12

0

11

0

22

22

0

0

0

0

0

0

4
253

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

11

0

0

0

21

0

0

21

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1
69

0

0

0

0

15

0

0

0

24

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
30

курсҳо

3
261

курсҳо
2
257

магистр

Шуъбаи рӯзона

90

71

238

182

111

25

41

26

258

71

12

88

11

64

149

104

25

52

51

27

119

136

1085

Ҷамъ

0

26

26

0

21

0

0

0

90

0

0

50

0

10

27

80

0

0

0

50

0

50

1
320

0

0

25

0

23

0

0

0

27

0

0

0

0

0

39

32

0

0

0

0

8

30

2
212

0

0

24

0

21

0

0

0

25

0

0

0

0

6

34

0

0

0

0

0

0

21

3
203

курсҳо

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

78

0

0

0

0

0

0

0

4
118

0

0

19

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

53

0

0

0

0

0

0

0

5
100

Шуъбаи ғоибона(фосилавӣ)

Маълумоти оморӣ оид ба теъдоди донишҷӯёни ДДҲБСТ

0

26

124

0

65

0

0

0

142

0

0

50

0

16

231

112

0

0

0

50

8

101

953

Ҷамъ

90

97

362

182

176

25

41

26

400

71

12

138

11

80

380

216

25

52

51

77

127

237

2038

Ҳамагӣ

1-210301-05

1-020102-05

1-230106-01

1-250104

1-250104-02

1-250101

1-250108

1-250111

1-250104-03

1-400101-02

1-400102-02

1-450101-03

1-310304-08

1-4001020201
1-400102-04

1-310304

1501073001
1-020503-02
1-020306
Ҳамагӣ:

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

40

41

42
43

39

1-230102-05

24

(фаъолияти

Математика информатика
Забони англисӣ

Иқтисодиёти рақамӣ

Системаҳои
автоматикунонидашуда
Технология ва низоми иттил.
(дар иқтисодиёт)
Технологияи
иттилоотию
идоракунии
телекоммуникатсионӣ
WEB-дизайн дар графикаи
компютерӣ
Технологияи
иттилоотии
ҳисоби бухгалтерӣ
Низом
ва
технологияи
иттилоотӣ
Информатика

Андоз ва андозбандӣ

Назарияи
иқтисодиёт
(омӯзгори фанҳои иқтисодӣ)
Баҳисобгирии
бухгалтерӣ,
таҳлил ва аудит
Аудит ва ревизия

Кори бонкӣ

Сиёсатшиносӣ
сиёсӣ-ҳуқуқӣ)
Молия ва қарз

Таърих. диншиносӣ

Таъминоти
забонии
робитаҳои
байнифарҳангӣ
(робитаҳои
иқтисодии
берунӣ)
Таърих (сиёсатшиносӣ)

32
88
1994

24

27

0

25

27

30

55

53

55

78

115

24

65

159

25

28

0

26

0
0
1250

0

0

22

24

24

51

38

54

48

84

0

46

126

0

0

25

26

0
0
1090

0

0

16

16

20

37

38

50

43

68

0

37

106

0

0

23

20

0
0
966

0

15

0

19

29

41

30

57

23

83

0

32

132

0

0

16

0

16

0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

16

0

0
0
184

0

0

0

0

12

0

0

0

24

0

0

26

0

0

0

0

0
0
94

0

0

0

0

0

0

0

0

25

0

0

0

0

0

0

0

32
88
5594

24

27

15

63

86

103

196

159

216

192

399

24

180

549

25

28

80

72

65
0
1381

0

0

0

0

0

0

40

25

22

200

0

70

209

0

0

0

0

0
0
759

0

0

0

0

0

20

14

48

34

81

0

39

120

0

0

7

0

0
0
606

0

0

0

0

0

0

39

35

16

53

0

31

98

0

0

0

0

0
0
479

0

0

0

0

0

34

0

0

0

87

0

26

84

0

0

22

0

0
0
419

0

0

0

0

0
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0

0

0

91

0

27

79

0

0

17

0

65
0
3644

0

0

0

0

0

0

87

93

108

72

512

0

193

590

0

0

46

0

97
88
9238

24

27

15

63

86

103

283

252

324

264

911

24

373

1139

25

28

126

72

Љињати такмили таълим ва
омӯзиши забонҳои русиву
англисӣ машѓулиятњо дар
16 гурўњи академї бо
забони русї, 5 гурўњи
академї бо забони англисї
ва 2 гурўњи академї бо
забони хитойї гузаронида
мешавад.
Тањсили
ихтисосњои молия ва ќарз,
муносибатњои байналмилалї, иќтисодиёти љањонї ва њуќуќи
байналмилалї бо забонњои тољикї, русї ва англисї ба роњ монда
шудааст.
Љоиза ва мукофотњои
давлатї. Соли 2020 барои
дастоварди назаррас дар
таълиму тарбияи љавонон 1
нафар бо Љоизаи ба номи
И.Сомонї барои олимони
љавон дар соњаи илму
маориф, 2 нафар бо медали
“Хизмати шоиста”, 4 нафар

бо
нишони
сарисинагии
“Аълочии маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон” ва 24
нафар бо “Ифтихорнома”-и
Вазорати маориф ва илми
Љумњурии
Тољикистон
ќадршиносї гардиданд.
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Натиљањои чорабинињои «Рӯзи дарҳои кушод». Бо мақсади дар
амал татбиқ намудани дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, ҷиҳати ҷалби
хатмкунандагон ба таҳсили илму дониш дар мувофиқа бо
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастгирии
раёсати маорифи вилояти Суғд имрӯз санаи 22-юми феврали соли
2020 дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон «Рӯзи дарҳои кушод» ва озмуни ҷумҳуриявии
“Хатмкунандагони
болаёқат”
баргузор
гардид.
Хатмкунандагони муассисањои тањсилоти миёнаи умумии шаҳру
ноҳияҳои кишвар бо мақсади шиносоӣ аз вазъи таълиму тарбия,
шароити таҳсил, имконияту ихтисосҳо ва факултетҳои донишгоҳ
дар «Рӯзи дарҳои кушод» фаъолона иштирок намуданд. Ректори
донишгоҳ, профессор Муъмин Шарифзода дар назди
хатмкунандагон баромад карда, онҳоро бо барномаи чорабинии
«Рӯзи дарҳои кушод» ва озмуни «Хатмкунандагони болаёқат»
шинос кард. Ҳамчунин намояндаи Вазорати маориф ва илми
кишвар иштирок ва
сухан кард. Сипас
хатмкунандагон
аз
дастовардҳои
устодону донишҷӯёни
донишгоҳ ва дарсҳои
намунавии
устодон
дидан карда, ба худ
маълумотҳои зарурӣ
гирифтанд.
Дар озмун 6146 нафар хатмкунандагон, аз љумла, 2745 нафар
тариќи онлайн ширкат варзиданд. Дар љамъбасти чорабинињо аз
рӯи натиҷаи имтиҳоноти тестӣ ва холҳои ноилгардида дар озмуни
«Хатмкунандагони болаёқат» аз мактаби Президентӣ барои
хонандагони болаёқати шаҳри Бӯстон Фаромарз Ҷонибеков
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сазовори ҷойи аввал ва ноутбук, Абдуҳофиз Шамсиев аз
гимназияи №4 сазовори мақоми дуввум ва планшет, Раҳматҷон
Муҳҳаммадҷонов аз мактаби Президентӣ барои хонандагони
болаёқати шаҳри Бӯстон сазовори ҷойи сеюм ва рақами тиллоии
ширкати Тселл гардиданд. Дар баробари ғолибон иштирокчиёни
фаъоли чорабиниҳои «Рӯзи дарҳои кушод» бо туҳфаҳои
хотиравии раёсати донишгоҳ ва ширкати Тселл қадрдонӣ шуданд.
Дар хотима барномаи пешниҳодкардаи гурӯҳҳои эҷодии
донишгоҳ, дастаи «Ошёни меҳр», гурӯҳи рақсии «Хушхиром»
хотири ҳозиринро болида гардониданд.
Озмуни мазкур ба љалби донишљўёни болаёќат ба донишгоњ
ва иљрои наќшаи ќабули довталабон мусридат намуд.
Фаъолияти кори комиссияи ќабул ва натиљаи ќабул дар соли
тањсили 2020-2021. Комиссияи ќабули Донишгоњи давлатии
њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон дар раванди ќабули
донишљўён барои соли тањсили 2020-2021 фаъолияти худро дар
асоси «Ќоидањои ќабули донишљўён барои гирифтани тањсилоти
олии дуюм дар соли тањсили 2020-2021», ки бо ќарори мушовараи
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 28 марти
2020, №4/22 тасдиќ шудааст, «Ќоидањои ќабули донишљўён ба
муассисањои тањсилоти олии касбї барои идомаи тањсил баъд аз
хатми муассисањои тањсилоти миёнаи касбии Љумњурии
Тољикистон дар соли тањсили 2020-2021», ки бо ќарори
мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз
28 марти соли 2020, №4/21 тасдиќ шудааст, «Ќоидањои ќабул ба
магистратураи муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии
Љумњурии Тољикистон» аз 28 июни соли 2019, №7/16 тасдиќ
шудааст, «Ќоидањои намунавии ќабул ба докторантура аз рўи
ихтисос дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии
Љумњурии Тољикистон», ки бо ќарори мушовараи Вазорати
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 28 июни соли 2019,
№7/17
тасдиќ шудааст, њамчунин дар доираи замима ба
иљозатномаи АУ №0001866 ва наќшаи кории комиссияи ќабули
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ДДЊБСТ, ки аз 04 майи соли 2020 тасдиќ гардидааст, ба роњ
монда шуд.
Фаъолияти комиссияи ќабули донишгоњ љињати ба роњ
мондани корњои ташвиќотию тарѓиботї моњи ноябри соли 2019
оѓоз гардида, наќшаи чорабинињо оиди ба роњ мондани корњои
ташвиќотию тарѓиботии љалби довталабон ба ДДЊБСТ аз санаи
23.11.2020 тасдиќ гардида буд.
Тибќи замимаи иљозатномаи АУ №0001866 дар шуъбаи
рўзона аз рўи 39 ихтисос ва дар шуъбаи фосилавї аз рўи 18
ихтисос ќабули донишљўён ба роњ монда шуд.
Фаъолияти комиссияи ќабули Донишгоњи давлатии њуќуќ,
бизнес ва сиёсати Тољикистон дар асоси наќшаи кории комиссияи
ќабули ДДЊБСТ, ки аз 04 майи соли 2020 тасдиќ гардидааст ба
роњ монда шуда, ќабули њуљљатњои довталабон аз 20 июни соли
2020 оѓоз гардид. Дар ин давра ќабули довталабон барои
гирифтани тањсилоти олии дуюм, зинаи магистратура ва идомаи
тањсил шуруъ шуд.
Дар асоси замима ба иљозатномаи АУ №0001866 ва наќшаи
ќабули донишљўён ва магистрантон имконияти ќабул дар
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон ба
зинаи бакалавр 2325 нафар аз ин 1625 нафар дар шуъбаи рўзона
ва 700 нафар дар шуъбаи фосилавї (аз ин 150 нафар маълумоти
дуюм), њамчунин 325 нафар ба зинаи магистратура ва 24 нафар ба
докторантура аз рўи ихтисосро ташкил медињад.
Дар ду давра њам таќсимоти асосї ва њам таќсимоти такрории
Маркази миллии тестии назди Президенти Љумњурии Тољикистон
ва њамчунин тибќи мактуби Вазорати маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон аз 22.08.2020 тањти №05/5-1711 ба Донишгоњи
давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон 2064 нафар аз ин
1616 нафар ба шуъбаи рўзона ва 448 нафар ба шуъбаи фосилавї
њуљљатњои худро супориданд.
Бо иљозати Маркази миллии тестии назди Президенти
Љумњурии Тољикистон ва тибќи мактуби Вазорати маориф ва
илми Љумњурии Тољикистон аз 22.08.2020 тањти №05/5-1711 ба 12
нафар довталабони дермонда иљозат дода шуд, ки аз онњо 10
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нафар њуљљатњои худро ба комиссияи ќабул супориданд. Ҳамагї
2074 нафарро ташкил медињад, ки аз ин 1624 ба шуъбаи рўзона ва
450 нафар ба шуъбаи фосилавї њуљљатњои худро супориданд, ки
89,2% наќшаи ќабулро ташкил мекунад.
Аз санаи 20 июни соли 2020 ќабули довталабон барои
гирифтани маълумоти дуюм, идомаи тањсил, тањсил дар зинаи
магистратура ва докторантура аз рўи ихтисос оѓоз гардид. Тибќи
замима ба иљозатномаи АУ №0001866 ва наќшаи ќабули
донишљўён ба зинаи магистратура 325 нафар, барои гирифтани
тањсилоти олии дуюм 150 нафар ба докторантура аз рўи ихтисос
24 нафар иљозат дода шудааст.
Барои гирифтани тањсилоти олии дуюм ба комиссияи ќабули
донишгоњ тибќи ду давраи давраи аввали суњбат, ки санањои 2526.08.2020 ва 24.09.2020 баргузор гардид 132 нафар аз он
гузаштанд, ки 88%-и наќшаи ќабулро ташкил медињад. Барои
идомаи тањсил бошад 36 нафар аз озмун гузаштанд. Бояд ќайд
кард, ки бо маќсади бењтар намудани пояи моддию техникї, аз
нигоњи молиявї ва иќтисодї њавасманд намудани њайати
омўзгорон, таъмини мувозинати молиявии муассисањои олии
касбии кишвар ва мурољиати зиёди шањрвандон барои тањсил
тибќи макутби Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон
аз 02.09.2020 тањти №05/1-2107 ќабули довталабон барои
гирифтани маълумоти дуюм ва идомаи тањсил то 20 сентябри
соли 2020 тамдид карда шуд.
Тибќи мактуби Вазорати маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон аз 14.08.2020 тањти №05/1-1337 бо назардошти иљрои
Фармони Президенти Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
пешгирии таъсири бемории сироятии COVID-19 ба соњањои
иљтимоию иќтисодии Љумњурии Тољикистон” ва мактуби
Роњбари дастгоњи иљроияи Президенти Љумњурии Тољикистон аз
28.07.2020, №121011 “Оид ба розигии Президенти Љумњурии
Тољикистон” дар мавриди љалби довталабон ба муассисањои
тањсилоти миёна ва олии касбї бо маќсади бењтар намудани пояи
моддию техникї, аз нигоњи молиявї ва иќтисодї њавасманд
намудани њайати омўзгорон ва таъмини мувозинати молиявии
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донишгоњ барои ќабули довталабон тариќи анъанавї дар доираи
замимаи Иљозатнома оид ба пешбурди фаъолияти таълимии
донишгоњ ва наќшаи ќабули муассиса барои соли тањсили 20202021 тариќи шартномавї ба миќдори 200 нафар иљозат додааст.
Аз шумора ва миќдори додашуда тибќи имтињонњои ќабул,
ки санаи 30.08.2020 ва 21.09.2020 баргузор гардид аз имтињон 192
нафар муваффаќ шуданд.
Ба зинаи магистратура тибќи давраи аввал ва дуюми суњбат
ва имтињон, ки санањои 28-29.08.2020 ва 22.09.2020 баргузор
гардид 184 нафар аз он гузаштанд, ки 56,6% наќшаи ќабулро
ташкил медињад. Бояд ќайд кард, ки бо маќсади фароњам
овардани имконият дар магистратура ва тарбияи кадрњои илмию
омўзгорї тибќи мактуби Вазорати маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон аз 26.08.2020 тањти №09/1-560 ќабули довталабон
барои тањсил дар зинаи магистратура то 10 сентябри соли 2020
тамдид карда шуда буд.
Ба докторантура аз рўи ихтисос бошад 13 нафар довталабон
гузаштанд, ки 54% наќшаи ќабулро ташкил медињад.
Натиљаи
ќабули довталабон тариќи Маркази миллии тестии назди
Президенти Љумњурии Тољикистон вобаста ба наќшаи ќабул дар
љадвали зерин нишон дода шудааст
№

1
2
3

Намуди
таќсимот
Таќсимоти
асосї
Таќсимоти
такрорї
Њамагї
Дар маљмуъ

Наќшаи ќабул

Ќабули воќеї дар соли
тањсили 2020-2021

рўзона

фосилавї

рўзона

фосилавї

1625

550

1461

347

163

103

1625

550
2175
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1624
450
2074 (87,4%)

Натиљаи
ќабули довталабон барои гирифтани тањсилоти олии дуюм, зинаи
магистратра ва докторантура аз рўи ихтисос дар љадвали зерин
оварда шудааст
№
Намуди тањсилот Наќшаи ќабул
Ќабули воќеї дар
соли тањсили 20202021
1
Тањсилоти дуюм
150
132 (88%)
2
3
4

Магистратура
Докторантура аз
рўи ихтисос
Идомаи тањсил

325
24

184 (56,6%)
13 (54%)

-
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Номгўи ихтисосњо
№
Шифр
Ихтисос
Факултети ҳуқуқшиносӣ
1 1-24 01 02
Ҳуқуқшиносӣ
2 1-24 01 01
Ҳуқуқи байналмилалӣ
3 1-24 01 03
Ҳуқуқи иқтисодӣ
4 1-02 01 02
таърих. Ихтисоси иловагї (омўзгори асосњои
давлат ва њуќуќ)
5 1-93 01 01
фаъолияти њифзи њуќуќ
6 1-93 01 02
санљиши судї
7 1-26 01 02
идораи давлатї ва њуќуќ
Факултети бизнес ва идоракунӣ
8 1-26 01 01
идораи давлатї
9 1-26 02 02
менељмент
10 1-26 02 02 01
менељменти молиявї (курси 4)
11 1-26 02 01
бизнес – маъмуриятчигӣ
12 1-25 01 07
иќтисодиёт ва идора дар корхона
13 1-26 02 03
маркетинг
14 1-26 02 03 09
маркетинг дар комплекси агросаноатӣ (курси
4)
15 1-25 01 03
иќтисодиёти љањонї
16 1-25 01 05
омор
17 1-25 01 02
иќтисодиёт
18 1-26 02 01 10
соњибкории иљтимої
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19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Факултети сиёсатшиносӣ ва мб
1-96 01 01
хадамоти гумрукї
1-23 01 06-03
сиёсатшиносї (менеҷменти сиёсӣ)
1-23 01 01
муносибатњои байналмилалї (дипломатия)
1-23 01 02-02
таъминоти забонии робитањои байнифарњангї
(сайёҳии байналмилалӣ)
1-23 01 02-04
таъминоти
забонии
робитањои
байнифарњангї (муносибатњои сиёсии берунї)
1-23 01 02-05
таъминоти
забонии
робитањои
байнифарњангї (робитаҳои иқтисодии берунї)
1-21 03 01 05
таърих (сиёсатшиносї) (курсҳои 2-4)
1-23 01 06-01
сиёсатшиносї (фаъолияти сиёсї-њуќуќї)
1-02 01 02-05
таърих. Диншиносї
Факултети молия
1-25 01 04
молия ва ќарз
1-25 01 04-02
кори бонкї
1-25 01 01
назарияи иќтисодиёт
Факултети баҳисобгирӣ ва андоз
1-25 01 08
Бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудит
1-25 01 11
аудит ва ревизия
1-25 01 04-03
андоз ва андозбандї
Факултети инноватсия ва тк
1-40 01 01 02
системањои автоматикунонидашуда
1-40 01 02-02 01 технологияи иттилоотии ҳисоби бухгалтерӣ
1-40 01 02-02
технология ва низоми иттилоотї (дар
иќтисодиёт)
1-40 01 02 04
низом ва технологияи иттилоотї (дар коркард
ва пешнињоди иттилоот) (курси 4)
1-45 01 01-03
технологияи
иттилоотию
идоракунии
телекоммуни-катсионї
1-31 03 04-08
web-дизайн ва графикаи компютерї
1-31 03 04
информатика
1-25 01 07 30 01 иќтисодиёти раќамї
1-02 05 03-02
математика-информатика
1-02 03 06
забони англисї
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№

Рӯйхати ихтисосҳои нав дар соли тањсили 2020-2021
Шифр
Ихтисос
Факултети ҳуқуқшиносӣ

1

1-02 01 02

2
3
4

1-93 01 01
1-93 01 02
1-26 01 02

таърих. ихтисоси иловагї (омўзгори асосњои давлат
ва њуќуќ)
фаъолияти њифзи њуќуќ
санљиши судї
идораи давлатї ва њуќуќ

Факултети бизнес ва идоракунӣ
5
6
7

1-25 01 05
1-25 01 02
1-26 02 01 10

омор
иќтисодиёт
соњибкории иљтимої

Факултети сиёсатшиносӣ ва мб
8
9

1-23 01 06-01
1-02 01 02-05

сиёсатшиносї (фаъолияти сиёсї-њуќуќї)
таърих. Диншиносї

Факултети молия
10

1-25 01 01

назарияи иќтисодиёт

Факултети инноватсия ва тк
11
12
13
14

1-31 03 04
1-25 01 07 30 01
1-02 05 03-02
1-02 03 06

информатика
иќтисодиёти раќамї
математика. Информатика
забони англисї

Бинобар љорї
гардидани ихтисосҳои нав дар зинаи
бакалавратураи донишгоҳ шумораи амалкунандаи он дар соли
хониши 2020-2021 ба 39 адад расид ва вобастагии ихтисосҳо ба
факултетҳо чунин аст:
1. Факултети ҳуқуқшиносӣ – 7 ихтисос;
2. Факултети бизнес ва идоракунӣ - 11 ихтисос;
3. Факултети сиёсатшиносӣ ва МБ - 9 ихтисос;
4. Факултети молия - 3 ихтисос;
5. Факултети баҳисобгирӣ ва андоз - 3 ихтисос;
6. Факултети инноватсия ва ТК - 10 ихтисос.
Дар донишгоҳ 299 адад гурӯҳҳои академӣ амал менамояд, ки
208 адад ба шуъбаи рӯзона ва 91 адад ба шӯъбаи ғоибона
(фосилавӣ) рост меояд.
Стандартҳои давлатии таълимї вобаста ба 39 ихтисосҳои
амалкунандаи дараҷаи бакалавр, 11 ихтисоси магистратура, 3
ихтисоси докторантураи донишгоњ аз тарафи Вазорати маориф
ва илми Љумҳурии Тоҷикистон ва Шӯрои олимони донишгоҳ
тасдиќ шудааст.
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Сатҳи донишазхудкунии донишҷӯён аз рӯи фанҳои таълимӣ
дар ҷамъбасти сессияи зимистона, шуъбаи рӯзона дар
факултетҳои донишгоҳ. Сессияи зимистона тибқи Низомномаи
низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ
(30.12.2016, №19/24), Низомномаи намунавӣ оид ба сессияи
имтиҳонӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ (28.08.2014,
№18/5) бо ҷадвали тасдиқгардида аз 23.12.2019 то 20.01.2020
баргузор гардид.
Имтиҳони ниҳоӣ аз ҷониби Маркази тестии донишгоҳ
ташкил ва гузаронида шуд. Бояд қайд намуд, ки қабули имтиҳони
ниҳоӣ пурра тариқи барномаи автоматикунонидаи Alfa-Express
ба роҳ монда шудааст.
Барои давраи сессияи асосии имтиҳоноти ниҳоӣ фармоиши
ректори донишгоҳ оид ба тасдиқи ҳайати комиссияи имтиҳонотӣ
ва комиссияи аппелятсионӣ, нозирони техникӣ ба тавсиб расид,
ки мутобиқи он вазифаи комиссия ва нозирон аз назорати сатҳ ва
сифати баргузории сессияи имтиҳонотӣ иборат буд. Бо мақсади
хубтар ва дар сатҳи баланд гузаронидани имтиҳонҳои ниҳоӣ дар
кафедраҳо ва факултетҳо дарсҳои иловагӣ, машварату
навбатдории доимӣ ташкил карда шуданд.
Дар соли хониши 2019-2020 шумораи умумии донишҷӯёни
донишгоҳ 7127 нафар буд, ки аз ин шумора 4354 нафар дар
шуъбаи рӯзона таҳсил намуданд.
Аз 4354 нафар
донишҷӯёни
шуъбаи
рӯзона 4319 ба сессияи
зимистонаи
соли
хониши 2019-2020 роҳ
дода
шуданд.
Аз
шумораи донишҷўёни
роҳдодашуда сессияро
168 нафар-4,08% бо
баҳои
аъло,
908
нафар-22,81%
бо
баҳои хубу аъло, 1438
нафар-41,66%
бо
баҳои омехта, 1178 нафар-31,4% бо баҳои қаноатбахш ва 627
нафар-14,46% бо бањои ѓайриќаноатбахш ҷамъбаст намуданд.
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Сатҳи донишазхудкунии донишҷўёни шуъбаи рўзона аз рўи
натиљањои сессияи тобистона 85,5%-ро ташкил медиҳад, ки ин
назар ба семестри зимистонаи соли гузашта 6,03% баландтар
мебошад.
Аз рўи натиљањои сессияи тобистонаи соли тањсили 20192020 сатҳи донишазхудкунӣ дар донишгоњ ба 82% баробар аст.
Дар ҷамъбасти соли хониши 2019-2020 аз рӯи натиҷаи сессия ва
сатњи донишазхудкунї
байни гурӯҳҳои академии шуъбаи
рӯзонаи факултетњои донишгоњ, курси 1-уми ихтисоси 1-23 01 0603- сиёсатшиносӣ, гурӯҳи тоҷикӣ-98%
(куратор Ќобилова
Сулњия), курси 3-юми ихтисоси 1-25.01.07- иќтисодиёт ва
идоракунї дар корхонањо-95,3% (куратор Њайитбоева Наргиза),
курси 2-юми ихтисоси 1-25.01.08-бањисобгирии бухгалерї ва
аудит-93,8% (куратор Тошматова Ҳ.), курси 3-юми ихтисоси
1.25.01.04.02 – кори бонкї-93,2% (куратор Юсупов Даврон), курси
1-уми
1-24.01.02
–
њуќуќшиносї
(т.а)-91%
(куратор
Абдурањмонова М.) ва курси 3-юми ихтисоси 1-40-01.02.04-низом
ва технологияњои иттилоотї -87% (куратор Љалилова У),
гурўњњои бењтарин њисобида шуданд.
Аз 2773 нафар
донишҷӯёни
шуъбаи
ғоибона
(фосилавӣ)
2495 нафар ба сессияи
тобистонаи
соли
хониши 2019-2020 роҳ
дода шуданд. Сатҳи
донишазхудкунӣ аз рўи
натиљањои
сессияи
тобистонаи
шуъбаи
ѓоибона (фосилавї) дар
донишгоњ ба
68,1%
баробар аст.
Натиљањои имтињоноти фосилавї (назоратњои марњилавї)
дар факултетњои донишгоњ чунин аст: факултети ҳуқуқшиносӣ
86.6%, сиёсатшиносӣ ва МБ 89.63%, бизнес ва идоракунӣ 88,73%,
баҳисобгирӣ ва андоз 92%, инноватсия ва телекоммуникатсия
88.84%, молия 86.9%. Нишондиҳандањои имтиҳоноти фосилавии
нимсолаи якуми соли таҳсили 2020-2021 ба 90,12% баробар аст.
Дар миқёси донишгоҳ танҳо 58 нафар донишҷӯён натавонистанд
имтиҳони фосилавиро супоранд.
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Таҳсилоти фосилавӣ. Теъдоди донишљўён ва ихтисосњо. Соли
хониши 2020-2021 дар 6 факултети донишгоҳ донишљўён аз рӯи 20
ихтисос бо низоми таҳсилоти фосилавӣ ба тањсил фаро гирифта
шудаанд:
Гурӯҳҳои академӣ дар низоми таҳсилоти фосилавї
№

Факултетҳо

курси курси курси курси
1
2
3
4

теъдоди
ҳамагӣ
гурӯҳи донишҷӯён
академӣ

1. Ҳуқуқшиносӣ
7
7
7
21
655
2. Бизнес ва
5
3
2
10
235
идоракунӣ
3. Молия
2
3
3
8
250
4. Баҳисобгирӣ
4
5
4
13
372
ва андоз
5. Сиёсатшиносӣ
3
2
2
7
157
ва м/б
6. Инноватсия ва
2
2
1
1
6
110
т/к
23
22
19
1
65
1779
Ҳамагӣ:
Дар ҷамъбасти соли хониши 2019-2020
101 нафар
хатмкунандагони таҳсилоти фосилавӣ донишгоҳро хатм
намуданд.
Дар донишгоҳ 28 кафедра (ба ғайр аз кафедраи тарбияи
ҷисмонӣ) дар ҳисоби соатҳо тақсимоти сарборӣ фарогири низоми
таҳсилоти фосилавӣ мебошад.
Тањсилоти фосилавї дорои сомонаи (саҳифаи) худ мебошад
ин яке аз талаботи ҳатмии низоми таҳсилот мебошад.
Соли чорум аст, ки дар донишгоҳ низоми таҳсилоти
фосилавӣ бо барномаи Moodle амал мекунад. Веб-студия дар
донишгоҳ ташкил карда шуда, видеодарсҳо аз рӯи ҳамаи фанҳои
барномаҳои таълимӣ дар он сабт гардида истодаанд.
Натиҷаи умумии азхудкунии донишҷӯён дар тањсилоти
фосилавї ба ҳисоби миёна 70-80%-ро ташкил менамояд
Аз тарафи маркази таҳсилоти фосилавӣ мувофиқи нақшаи
фаъолият якчанд корҳо ба анҷом расидааст:
1. Омода намудани “Роҳнамо оид ба омоданамоии маводи
таълимии электронӣ вобаста ба таҳсилоти фосилавӣ”
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2. Гузаронидани якчанд семинар - машваратҳо бо
омӯзгорони кафедраҳои донишгоҳ оид ба омоданамоии маводҳои
омӯзгорон.
3. Гузаронидани семинарҳо бо омӯзгорон оид ба
истифодабарии барномаи Moodle.
4. Гузаронидани семинарҳо бо донишҷӯёни таҳсилоти
фосилавӣ оид ба истифодаи барнома.
Ташкил, баргузорӣ ва натиҷаи имтиҳоноти фосилавии
факултетҳои донишгоҳ дар соли таҳсили 2019-2020. Дар асоси
нақшаи таълимии ихтисосҳо ва ҷадвали дарсии тасдиқгардида
қабули имтиҳони фосилавӣ дар давоми ҳафтаи машғулиятҳо дар
дарси КМРО доир гардид. Натиљаи қабули имтиҳоноти фосилавӣ
аз ҷониби омӯзгорон пас аз қабули имтиҳони фосилавӣ ва
тафтиши варақаҳои тестӣ дар журнали электронии барномаи
ALFA-Xpress гузаронида шуд
Соли дуюми таҳсил аст, ки бо ибтикори раёсати таълим
донишҷӯёни курсҳои аввали факултетҳои инноватсия ва
телекоммуникатсия ва бизнес ва идоракунӣ имтиҳонҳои
фосилавиро дар маркази тестӣ месупоранд. Иштироки донишљўён
ва натиљаи имтињоноти фосилавї вобаста ба факултетњо чунин
аст:
Факултети ҳуқуқшиносӣ: Шумораи умумии донишҷӯёни
шӯъбаи рӯзонаи факултет дар 48 гурӯҳи академӣ 1291 нафарро
ташкил медиҳад, ки аз онҳо 1196 нафарашон дар имтиҳони
фосилавӣ пурра иштирок намуданд, ки он ба 86.6% баробар
мебошад. Аз ҷумла, 79 нафар донишҷӯёни факултети зикргардида
имтиҳони фосилавии якумро қисман супорида, 16 нафари дигар
дар имтиҳони фосилавӣ пурра иштирок накарданд. Дар маҷмӯъ
95 нафар донишҷӯёни факултет имтиҳони фосилавиро ба пуррагӣ
супорида натавонистанд.
Факултети сиёсатшиносӣ ва МБ: Шумораи умумии
донишҷӯёни шӯъбаи рӯзонаи факултет дар 37 гурӯҳи академӣ 868
нафарро ташкил медиҳад, ки аз онҳо 778 нафарашон дар
имтиҳони фосилавӣ пурра иштирок намуданд, ки он ба 89.63%
баробар мебошад. Аз ҷумла, 77 нафар донишҷӯёни факултети
зикргардида имтиҳони фосилавии якумро қисман супоридаанд, 13
нафар дар имтиҳони фосилавӣ пурра иштирок накарданд. Дар
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маҷмӯъ 90 нафар донишҷӯёни факултет имтиҳони фосиавиро ба
пурраги супорида натавонистанд.
Факултети бизнес ва идоракунӣ: дар факултети мазкур дар 35
гурӯҳи академӣ 754 нафар донишҷӯ дар шӯъбаи рӯзона таҳсил
менамоянд, ки аз онҳо 669 нафарашон имтиҳони фосилавии
якумро пурра супориданд, ки ин нишондиҳанда ба 88,73%
баробар аст. Аз ҷумла, 69 нафар донишҷӯёни ин факултет дар
имтиҳони фосилавӣ қисман иштирок намуда, 16 нафар умуман
имтиҳонҳои фосилавиро насупориданд.
Факултети баҳисобгирӣ ва андоз: Шумораи умумии
донишҷӯёни шӯъбаи рӯзонаи факултет дар 29 гурӯҳи академӣ 727
нафарро ташкил дода, аз онҳо 669 нафарашон имтиҳони
фосилавии якумро пурра супориданд, ки ин нишондод беш аз
92%-ро ташкил медиҳад. Аз ҷумла, 56 нафар донишҷӯёни
факултети зикргардида имтиҳони фосилавии якумро қисман
супорида, танҳо 1 нафар дар имтиҳони фосилавӣ пурра иштирок
накардаст.
Факултети инноватсия ва телекоммуникатсия: теъдоди
донишҷӯёни шӯъбаи рӯзонаи факултет дар 29 гурӯҳи академӣ 708
нафарро ташкил дода, аз ин шумора 629 нафари онҳо имтиҳонҳои
фосилавии тамоми фанҳои таҳлимиро ба пуррагӣ супориданд, ки
ин нишондод ба 88.84% баробар аст. Аз ин шумора 67 нафар
имтиҳони фосилавии қисме аз фанҳои таълимиро насупориданд.
Инчунин 12 нафар донишҷӯёни ин факултет дар имтиҳони
фосилавии якум иштирок накарданд.
Факултети молия: Шумораи умумии донишҷӯёни шӯъбаи
рӯзонаи факултет дар 29 гурӯҳи академӣ 702 нафарро ташкил
медиҳад, ки аз онҳо 610 нафарашон дар имтиҳони фосилавӣ
пурра иштирок намуданд, ки он ба 86.9% баробар мебошад. 92
нафар донишҷӯёни факултети зикргардида имтиҳони фосилавии
якумро қисман супоридаанд.
Дар маҷмӯъ, теъдоди умумии донишҷӯёни шӯъбаи рӯзона дар
донишгоҳ 5050 нафарро ташкил дод. Аз теъдоди умумии ин
донишҷӯён 4551 нафарашон имтиҳонҳои фосилавии нимсолаи
якуми соли таҳсили 2020-2021-ро ба пуррагӣ супориданд, ки ин
нишондиҳанда ба 90,12% баробар аст. Инчунин 499 нафар
донишҷӯён имтиҳонҳои фосилавиро қисман ва ё пурра
насупориданд. Аз ҷумла, 239 нафар аз як фанни таълимӣ, 95
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нафар аз 2 фанни таълимӣ, 107 нафар аз 3 ва зиёда фанни
таълимиро супорида натавонистанд.

Иштирок накард

Њамагї

%

5.
6.

Аз се ва зиёда фан

4.

Аз ду фанни
таълимї

2.
3.

Аз як фанни
таълимї

Сиёсатшиносӣ ва
МБ
Ҳуқуқшиносӣ
Бизнес ва
идоракунӣ
Баҳисобгирӣ ва
андоз
Молия
Инновация ва ТК
Ҳамаги

Ба имтињонњо иштирок
накард ё роњ дода нашуд

1.

Њамаи имтињонњои
фосилавиро супориданд

Факултет

Имтињонњои фосилавиро супорида
натавонистанд

Миќдори умумии
донишљўён

Р/т

Маълумотнома
оид ба иштироки донишҷӯёни шуъбаи рӯзона дар имтињони
фосилавии марҳилаи якум

868

778

13

47

14

16

13

90

83,41

1291
754

1196
669

16
16

37
51

14
13

28
5

16
16

95
85

86,6
88,73

727

669

1

25

25

7

1

58

89,27

702
708
5050

610
629
4551

0
12
58

42
37
239

13
16
95

37
14
107

0
12
58

92
79
499

79,06
82,63
90,12

Татбиќи лоињаи грантии ”Љалби духтарони дењотї ба
тањсилоти фосилавї”. Бо маќсади амалї намудани Стратегияи
миллии рушди соњаи маориф байни Љумњурии Тољикистон ва
Ассотсиатсияи байналмилалии рушд/Бонки љањонї Созишнома
оид ба маблаѓгузорї (гранти №D082-TJ) ва (кредити №5702-TJ)
аз 7 августи соли 2015 љињати маблаѓгузории Лоињаи “Рушди
тањсилоти олї” ба имзо расонида шуд. Дар ин замина, љињати
бењтар намудани сифати таълим ва мутобиќати он ба бозори
мењнат дар асоси натиљањои озмун барои гирифтани грант байни
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва Донишгоњи
давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон Созишномаи
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грантї аз 25.09.2019, №12/2-2 љињати маблаѓгузории лоињаи
барномаи грантии озмунии ”Љалби духтарони дењотї ба
тањсилотї фосилавї” инчунин ба имзо расид. Лоиҳа ба ҳалли
мушкилоти ба даст овардан ва дастрасӣ ба маълумоти олӣ дар
байни духтарон ва занони деҳот, инчунин беҳтар намудани шуғли
онҳо бахшида шудааст.
Тибқи шартҳои Барномаи грантҳои озмунӣ ва дархости
грантӣ, масъулияти куллӣ барои идоракунии лоиҳа ба зиммаи
ректори донишгоҳ (Шарифзода М.М.) ва иҷрои мустақими лоиҳа
ба гурӯҳи кории татбиқи лоиҳа, иборат аз мушовирони техникӣ
вогузор карда мешавад. Гурӯҳи кории татбиқи лоиҳа аз ҷониби
менеҷери лоиҳа (Рањимова М.А.) сарварӣ карда мешавад ва
масъули татбиқи лоиҳа мебошад. Масъулият барои назорати
иҷрои фаъолияти лоиҳа ба зиммаи муовини ректор оид ба таълим
(Њ. Ғаюров) гузошта шудааст. Ҳамоҳангсозӣ, мониторинги
умумии лоиҳа ва қабули қарорҳо вобаста ба амалисозии лоиҳа ба
зиммаи гурӯҳи корӣ таҳти роҳбарии ректор гузошта шудааст.
Маќсади лоиња
љалби
духтарони
деҳот ба гирифтани
таҳсилоти
олӣ
тавассути
омода
намудани онҳо ба
тањсилоти фосилавї
ва
баланд
бардоштани
афзоиши
кортаъминкунї дар
байни
донишљўдухтарони
хатмкунандаи донишгоњ, бо роҳи њавасмандкунии онҳо барои
бадастории малакањои иловагӣ мебошад. Бо маќсади татбиќи
самараноки лоињаи мазкур давраи њисоботї аз рӯи компонентњо
корњои зерин ба иљро расиданд:
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1. Тањияи наќшаи корї
2. Бастани Созишномаи њамкорї бо МИЊД-и н. Б.Ғафуров ва
интихоби объекти амалигардонии лоиња
3. Омода ва чопи маводи ташфиќотию тарѓиботї ба миќдорї
603 адад брошура, 1200 адад буклет, 1500 адад флайер, 22
адад овезањо ва видеофилмњо
4. Гузаронидани вохўрињо бо иштироки 535 нафар духтарон ва
занони фаъоли 20 муассисањои тањсилоти миёнаи умумии
дењот
5. Омода намудани 20 адад лабораторияњои муваќќатии бо
таљњизоти мобилї љињозонидашуда барои гузаронидани
тренингњои «Тањсилоти фосилавї»
6. Доир намудани 20 тренинги курси «Тањсилоти фосилавї»
барои духтарони 20 мактабњои дењот бо иштироки 366 нафар
хонандагон
7. Барои амалигардонии лоиња ва таќвиятдињии усули
«Тањсилоти фосилавї» мукаммалгардонии 1 модул бо 21
парамертњо, ташкили 1 утоќи корї ва 1 лаборатория дар
донишгоњ
8. Тањияи дастури методии курси «Тањсилоти фосилавї»
9. Доир намудани семинарњои омўзишї бо иштироки 272 нафар
устодони донишгоњ
10. Ташкили вохўрии 503 нафар донишљўдухтарони донишгоњ бо
занони фаъол
11. Гузаронидани 2 пурсишнома бо 300 нафар донишљўдухтарон
барои муайянкунии малакањои серталаб
12. Гузаронидани 16 курси кўтоњмуддати
баҳисобгирии
муҳосибӣ - 5 гурӯҳ (90 донишҷӯ); коргузорӣ (офис-менеҷер) - 4
гурӯҳ (74 донишҷӯ); курси ороишӣ - 1 гурӯҳ (17 донишҷӯ);
забони англисӣ - 2 гурӯҳ (36 донишҷӯ); мушовири ҳуқуқӣ - 1
гурӯҳ (25); IT - 2 гурӯҳ (49 донишҷӯ); менеҷер-маъмуриятчӣ - 1
гурӯҳ (25 донишҷӯ)
13. Ташкили курси омодакунии кадрњои роњбарикунанда аз
њисоби 25 нафар донишљўдухтарон
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14. Тибќи Созишнома ва ҷадвали тасдиқшуда баргузории 20
вохӯрӣ дар 20 мактабҳои деҳот аз љониби гурӯҳи кории лоиҳа
бо маќсади фањмонидани аҳамият ва муњимияти таҳсилоти
олӣ ва усули таҳсилоти фосилавӣ барои 535 нафар духтарон
Натиљаи татбиќи лоиња:
1. Афзоиши шумораи духтарони омӯзонидашуда ба низоми
тањсилоти фосилавї;
2. Тақвият ва дастгирии низоми таълими фосилавии донишгоҳ;
3. Ҷорӣ намудани механизми ба даст овардани малакаҳои
иловагӣ дар байни хатмкунандагони донишгоҳ.
Бахши идоракунӣ ва мониторинги сифати таҳсилот бо
мақсади боз ҳам дар сатҳи зарурӣ гузаронидани машғулияти
КМРО, тибқи ҷадвали тасдиқгардида санаҳои 07-09.01.2020 дар
сатҳи факултетҳои донишгоҳ семинари таълимию методӣ бо
иштироки ҳайати омӯзгорону профессорони факултетҳо ташкил
намуд. Дар кори семинар асосан масъалаи роҳу усулҳои
гузаронидани машғулиятҳо, аз ҷумла машғулияти КМРО баррасӣ
гардида, аз тарафи мутахассисони соҳа ба омӯзгорони донишгоҳ
маслиҳатҳои методӣ дода шуд.
Натиҷаи мониторинги сифати таҳсилот вобаста ба
факутетњо дар соли 2020. Яке аз вазифаҳои муҳими бахши
идоракунӣ ва мониторинги сифати таҳсилот тариқи камераҳои
назоратӣ, ки айни ҳол дар донишгоҳ 102 ададро ташкил
медиҳанд, сатҳ ва сифати баргузории машғулиятҳоро назорат ва
натиҷабардорӣ намудан мебошад. Бояд қайд намуд, ки бахш дар
соли 2020 рафти машғулиятҳоро бо воситаи камераҳои назоратӣ
мушоҳида, таҳлил ва хулосабардорӣ намуд,ки аз рўи натиљањо
ҳолатҳои дарсшиканӣ, дермонӣ ва ивази дарсҳо пешгирї карда
шуданд. Дар соли хониши 2019-2020 шумораи умумии
донишҷӯёни донишгоҳ 7127 нафар буд, ки аз ин шумора 4354
нафар дар шуъбаи рӯзона таҳсил намуданд.
Соли тањсили 2019-2020 сатњи донишазхудкунии донишљўён аз
рўи натиљаи корњои санљишї дар факултетњои њуќуќшиносї
88,7%, бањисобгирї ва андоз 86,3%, инноватсия ва
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

Шӯъбаи
ғоибона

Дарсҳои
озмоишӣ

Дарси
намунавӣ

Дарси
кушод

теллекомуникатсия 82%, молия 80%, бизнес ва идоракунї 78%,
сиёсатшиносї ва МБ 77,1% -ро ташкил дод. Аз рўи ин
нишондињанда сатњи донишазхудкунии донишљўён аз фанњои
таълимї дар донишгоњ ба њисоби миёна 82% мебошад. Сатњу
сифати таълим (бањои 4,5) дар соли тањсили 2019-2020 дар
факултетњои њуќуќшиносї 58%, бањисобгирї ва андоз 57%, молия
46%, инноватсия ва теллекомуникатсия 44,5%,
бизнес ва
идоракунї 42%, сиёсатшиносї ва МБ 40% -ро ташкил дод. Аз рўи
ин нишондињанда сатњу сифати таълим дар донишгоњ ба њисоби
миёна 48% -ро ташкил медињад.
Машѓулиятњо ва семинарњои озмоишї. Дар соли хониши
2019-2020 бахши идоракунӣ ва
мониторинги сифати таҳсилот
дар шуъбаи рӯзона ва ѓоибона
ба машѓулияти 373 нафар
устодони кафедрањо, аз ҷумла
252 дарси кушод, 79 дарси
намунавї, 23 дарси озмоишӣ
ва дар шуъбаи ғоибона 19 машғулияти таълимї иштирок ва
тањлил намуд.
МАЪЛУМОТИ ОМОРӢ
оид ба иштирок ба машғулияти омӯзгорон дар соли 2020
№
Факултет
Ҳамагӣ
р/т

45
31
7
4
3
Баҳисобгирӣ ва андоз
61
44
11
2
4
Бизнес ва идоракунӣ
Инноватсия ва ТК
63
40
16
5
2
Молия
62
44
13
1
4
77
51
15
8
3
Сиёсатшиносӣ ва МБ.
65
42
17
3
3
Ҳуқуқшиносӣ
373
252
79
23
19
Ҳамагӣ дар донишгоҳ
Натиҷаҳои аттестатсияи хатмкунандагони ДДҲБСТ дар
соли хониши 2019-2020. Дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва
сиёсати Тоҷикистон аттестатсияи хатм дар соли таҳсили 201950

2020 мутобиқи Низомномаи аттестатсияи хатм, ки Вазорати
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 29.08.2015, таҳти №21/3
тасдиқ намудааст, Низомнома дар бораи рисолаи хатми
донишҷӯёни дараҷаи бакалавр ва мутахассиси муассисаи
таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26.01.2018, таҳти
№02/47 тасдиқ кардааст ва мутобиқан ба талаботҳои нақшаҳои
намунавии таълимии ихтисосҳо тасдиқ гардидааст, оғоз ёфтанд.
Донишгоҳ хатми муҳассилинро аз рӯи дараҷаҳои бакалавр,
мутахассис ва магистр ҷамъбаст намуд. Мувофиқи фармоиши
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.03.2020,
таҳти №916 раисони имтиҳоноти давлатӣ аз рӯи ихтисосҳои
пешниҳоднамуда таъин гардиданд ва мувофиқан дар донишгоҳ
комиссияи аттестатсияи хатм бо фармоиши ректори донишгоҳ
(№124 аз 10.03.2020) таъсис дода шуд.
Соли ҷорӣ низ дар иртибот ба ризояти расмии Вазорати
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори Шӯрои
олимони донишгоҳ аттестатсияи хатмкунандагони факултети
инноватсия ва телекоммуникатсия, бизнес ва идоракунӣ ва
баҳисобгирӣ ва андоз тариқи тестӣ дар маркази тестии донишгоҳ
ташкил гардид. Дар боқимонда се факултетҳои донишгоҳ
аттестатсияи хатмкунандагон вобаста ба номгӯи имтиҳоноти
давлатӣ тариқи тестӣ, хаттӣ ва шифоҳӣ дар шакли вариантҳо, дар
синфхонаҳои имтиҳоноти давлатии факултетҳо доир гардидаанд.
Соли ҷорӣ бо қарори ШОД нисбат ба ҳимояи рисолаҳои
хатм иҷозат додани хатмкунандагон фармоиши алоҳида ташкил
гардид. Ин иқдом масъулияти хатмкунандагон, роҳбарони илмӣ
ва мудирони кафедраҳоро якчанд маротиба афзун намуд.
Дар факултетҳои донишгоҳ кори комиссияи аттестатсияи
хатм мувофиқи ҷадвали тасдиқгардида аз санаи 01.05.2020 то
22.05.2020 (давраи асосӣ) ва аз 10.08.2020 то 14.08.2020 (давраи
иловагӣ) ба роҳ монда шуд. Дар Шӯрои олимони донишгоҳ
натиҷаҳои аттестатсияи хатми ДДҲБСТ мавриди муҳокима ва
баррасӣ қарор гирифта, ҳисоботи раисони КАХ шунида шуд.
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Номгӯи ихтисосҳо

5.

1-26 02 03-09 маркетинг дар
комплекси
агросаноатӣ (+2
нафар такрорӣ)
1-25 01 03
иқтисодиёти ҷаҳонӣ

4.

рӯзона

рӯзона

рӯзона

идораи давлатӣ

1-26 01 01

3.

1-24 01 02

рӯзона

ҳуқуқшиносӣ (3 сола)
(+5 нафар такрорӣ)
ҳуқуқшиносӣ (5 сола)

Фармоиш

№ 558 аз

№ 558 аз
11.05.2020
№ 558 аз
11.05.2020
№ 558 аз
11.05.2020

№ 558 аз
11.05.2020
№ 558 аз
рӯзона
11.05.2020
фосилавӣ № 561 аз
14.05.2020
ғоибона № 561 аз
14.05.2020
ғоибона № 561 аз
14.05.2020
магистр
№ 562 аз
15.05.2020
рӯзона

Шуъба

2.

1-24 01 02

1-24 01 02

Факултети ҳуқуқшиносӣ:
1-24 01 02
ҳуқуқшиносӣ (4 сола)
(+5 нафар такрорӣ)
1-24 01 02
ҳуқуқшиносӣ (5 сола)

шифри
ихтисос

ҳуқуқшиносӣ (6 сола)
(+3 нафар такрорӣ)
1-24 01 02
ҳуқуқшиносӣ (2 сола)
(+4 н. такрорӣ)
Факултети бизнес ва идоракунӣ:
1-26 02 02 01 менеҷменти молиявӣ

1.

№

2

0

0

0

0

3

34

15

19

12

50

64

0

0

68

16

1

15

36

15

19

162
12

16

68

50

67

16

Бакалавр
Мутахассис
Магистр
ҲаАъло Муқар Аъло Муқар- Аъло Муқа магӣ
р-рарӣ
рарӣ
рарӣ
479
12
250
262

Теъдоди хатмкунандагон дар соли хониши 2019 – 2020
(марҳилаи якум, моҳҳои апрел-май)

идораи давлатӣ (5
сола) (+3 нафар
такрорӣ)
иқтисодиёт ва идора
дар корхона
иқтисодиёт ва идора
дар корхона (2 сола)
иқтисодиёти ҷаҳонӣ (2
сола)
менеҷмент (2 сола)

1-26 02 01

1-26 01 01

7.

1-96 01 01

хадамоти
сола)

гумрук

(5

Факултети сиёсатшиносӣ ва МБ:
8. 1-23 01 01
муносибатҳои
байналмилалӣ
забонии
9. 1-23 01 02-04 таъминоти
робитаҳои
байнифарҳангӣ
(4
сола)
10. 1-23 01 06 03 сиёсатшиносӣ
(менеҷменти сиёсӣ)
хадамоти гумрук
11. 1-96 01 01

1-26 02 02

1-25 01 03

1-25 01 07

1-25 01 07

иқтисодиёт ва идора
дар корхона
бизнес-маъмуриятчигӣ

1-25 01 07

6.

№ 558 аз
11.05.2020
№ 558 аз
11.05.2020
№ 561 аз
14.05.2020
рӯзона

ғоибона

рӯзона

рӯзона

№ 558 аз
11.05.2020
№ 558 аз
11.05.2020

№ 561 аз
14.05.2020
№ 562 аз
15.05.2020
№ 562 аз
15.05.2020
№ 562 аз
15.05.2020

рӯзона

магистр

магистр

магистр

ғоибона

ғоибона

рӯзона

рӯзона

11.05.2020
№ 558 аз
11.05.2020
№ 558 аз
11.05.2020
№ 561 аз
14.05.2020

12

52

0
0

16

13

1

1

34

1

38

11

11

2

0

0

0

4

0

0

1

1

1

12

12

52

17

14

131
36

1

1

13

1

38

11

15

молия ва қарз (2 сола)

баҳисобгирии
бухгалтерӣ, таҳлил ва
аудит (5 сола) (+6
нафар такрорӣ)
1-25 01 08
баҳисобгирии
бухгалтерӣ, таҳлил ва
аудит (2 сола) (+2
нафар такрорӣ)
1-25 01 04-03 андоз ва андозбандӣ (2

1-25 01 08

Факултети баҳисобгирӣ ва андоз:
14. 1-25 01 08
баҳисобгирии
бухгалтерӣ, таҳлил ва
аудит
(+3
нафар
такрорӣ)
15. 1-25 01 04-03 андоз ва андозбандӣ
(+3 нафар такрорӣ)
аудит ва ревизия
16. 1-25 01 11

1-25 01 04

1-25 01 04

№ 561 аз
14.05.2020
№ 562 аз
15.05.2020
№ 562 аз

ғоибона
магистр

магистр

0

55

23

0

рӯзона

54

0

№ 558 аз
11.05.2020
№ 558 аз
11.05.2020

рӯзона

56

22

51

34

128

2

0

0

0

1

№ 558 аз
11.05.2020

№ 558 аз
11.05.2020
№ 558 аз
11.05.2020
№ 561 аз
14.05.2020
№ 561 аз
14.05.2020
№ 562 аз
15.05.2020

рӯзона

магистр

ғоибона

ғоибона

рӯзона

13. 1-25 01 04-02 кори бонкӣ

молия ва қарз (5
сола)+5
1-25 01 04-02 кори бонкӣ (5 сола)

рӯзона

Факултети молия:
12. 1-25 01 04
молия ва қарз

0

0

1

2

21

22

2

21

55

23

54

213
58

23

22

51

34

259
129

21.

20.

19.

18.

17.

сола)
15.05.2020
Факултети инноватсия ва ТК:
1-40 01 02-02 технология ва низоми рӯзона
№ 558 аз
11.05.2020
иттилоотӣ
(дар иқтисодиёт)
1-40 01 02-04 технология ва низоми рӯзона
№ 558 аз
11.05.2020
иттилоотӣ
(дар
коркард ва пешниҳоди
иттилоот)
1-31 01 03 08 web - дизайн ва рӯзона
№ 558 аз
11.05.2020
графикаи компю-терӣ
(
1-40 01 01-02 системаҳои
№ 558 аз
рӯзона
11.05.2020
автоматикунонидашу
да(+1 нафар такрорӣ)
1-45 01 01-03 технологияи
№ 558 аз
рӯзона
иттилоотию идораку11.05.2020
нии
телекоммуникатсионӣ
1-40 01 01-02 системаҳои
ғоибона № 561 аз
14.05.2020
автоматикунонидашу
да (5 сола) (+10 нафар
такрорӣ)
1-40 01 02-02 технология ва низоми магистр
№ 562 аз
15.05.2020
иттилоотӣ
(дар иқтисодиёт) (2
сола) (+4 н. такрорї)
Ҳамагӣ: аз рӯи 21 ихтисос – 1423 нафар хатмкунанда
48
10

12
32
23

44

1224

1
0

0
0
0

0

29

0

84

3

0

83

9

1423

9

44

23

32

12

10

179
49

ғоибона

ҳуқуқшиносӣ (6 сола)

ҳуқуқшиносӣ (2 сола)

1-24 01 02

1-24 01 02

1-25 01 07

1-26 02 01

5.

6.

иқтисодиёт ва идора
дар корхона
бизнесмаъмуриятчигӣ
рӯзона

рӯзона

рӯзона

ғоибона

рӯзона

магистр

фосилавӣ

рӯзона

рӯзона

Шӯъба

ғоибона

Номгӯи ихтисосҳо

Факултети ҳуқуқшиносӣ:
1-24
1. 01 02 ҳуқуқшиносӣ (4 сола)
(1н-такрорӣ)
1-24 01 02 ҳуқуқшиносӣ (5 сола)
(2н-такрорӣ)
1-24 01 02 ҳуқуқшиносӣ (3 сола)
(3н-такрорӣ)
1-24 01 02 ҳуқуқшиносӣ (5 сола)

шифри
ихтисос

Факултети бизнес ва идоракунӣ:
2. 1-26 02 02 менеҷменти молиявӣ
01
3. 1-26 01 01 идораи давлатӣ
(1н-такрорӣ)
4. 1-25 01 03 иқтисодиёти ҷаҳонӣ

№

№ 859 аз
21.08.2020
№ 860 аз
21.08.2020
№ 859 аз
21.08.2020
№ 859 аз
21.08.2020
№ 859 аз
21.08.2020

№ 859 аз
21.08.2020
№ 859 аз
21.08.2020
№ 860 аз
21.08.2020
№ 860 аз
21.08.2020
№ 860 аз
21.08.2020
№798 аз
20.08.2020

Фармоиш

1

3

8

6
8

3

3

1

6

2

1

21
2

3

10

9

9
10

36

2

35

2

Бакалавр
Мутахассис
Магистр
ҲаАъло Муқар- Аъло Муқар- Аъло Муқар- магӣ
рарӣ
рарӣ
рарӣ
76
16
16

Теъдоди хатмкунандагон дар соли хониши 2019 – 2020 (марҳилаи дуюм, моҳҳои август-сентябр)

11. 1-25 01 04- кори бонкӣ
02
Факултети баҳисобгирӣ ва андоз:
12. 1-25 01 08 баҳисобгирии
бухгалтерӣ, таҳлил
ва аудит
(2н-такрорӣ)
13. 1-25 01 04- андоз ва андозбандӣ
03
1-25 01 08 баҳисобгирии
бухгалтерӣ, таҳлил
ва аудит (5 сола)
(2н-такрорӣ)

иқтисодиёт ва идора
дар корхона
Факултети сиёсатшиносӣ ва МБ:
7. 1-23 01 01 муносибатҳои
байналмилалӣ
(1н-такрорӣ)
8. 1-23 01 02- таъминоти забонии
04
робитаҳои
байнифарҳангӣ (4
сола)
9. 1-23 01 06 сиёсатшиносӣ
03
(менеҷменти сиёсӣ)
Факултети молия:
10. 1-25 01 04 молия ва қарз

1-250107

7
9

4

22

7
9

№ 859 аз
21.08.2020
№ 859 аз
21.08.2020
№ 859 аз
21.08.2020

№ 859 аз
21.08.2020
№ 860 аз
21.08.2020

рӯзона

рӯзона

рӯзона
ғоибона

1

2

№ 859 аз
21.08.2020

рӯзона

рӯзона

1

№ 859 аз
21.08.2020

рӯзона

1

6

№ 859 аз
21.08.2020

41
22

1

5
4

2

1

10
7

1

рӯзона

1

№798 аз
20.08.2020

магистр

№

Фармоиш

№ 561 аз
14.05.2020

Факултети ҳуқуқшиносӣ:
1-24 01 02 ҳуқуқшиносӣ (3 сола) фосилав
ӣ
(+5 нафар такрорӣ)

Номгӯи ихтисосҳо

Шӯъба

шифри
ихтисос

1

7

3

64

67

Бакалавр
Мутахассис
Магистр
ҲаАъло Муқар- Аъло Муқар- Аъло Муқар- маг
ӣ
рарӣ
рарӣ
рарӣ

156

1

1

135

1

13

2
2

3
1

1

1

1

1

Натиҷаи аттестатсияи давлатӣ дар шуъбаи ғоибона
Теъдоди хатмкунандагони шӯъбаи ғоибона дар соли хониши 2019 – 2020
(марҳилаи якум, моҳҳои апрел-май)

магистр
№798 аз
баҳисобгирии
20.08.2020
бухгалтерӣ, таҳлил
ва аудит
1-25 01 04- андоз ва андозбандӣ
магистр
№798 аз
03
20.08.2020
Факултети инноватсия ва ТК:
№ 859 аз
14. 1-40 01 02- технология ва низоми
рӯзона
02
21.08.2020
иттилоотӣ
(дар иқтисодиёт)
№ 859 аз
15. 1-40 01 01- системаҳои
рӯзона
02
21.08.2020
автоматикунонидаш
уда
№ 859 аз
16. 1-45 01 01- технологияи
рӯзона
03
иттилоотию
21.08.2020
идораку-нии
телекоммуникатсион
ӣ
Ҳамагӣ: аз рӯи 16 ихтисос – 156 нафар хатмкунанда

1-25 01 08

ҳуқуқшиносӣ (5 сола)

ҳуқуқшиносӣ (6 сола)
(+3 нафар такрорӣ)
Факултети бизнес ва идоракунӣ:
1-26 01 01 идораи давлатӣ (5
сола) (+3 нафар такр
1-25 01 07 иқтисодиёт ва идора
дар корхона
Факултети сиёсатшиносӣ ва МБ:
1-96 01 01 хадамоти гумрук (5
сола)
Факултети молия:
1-25 01 04 молия ва қарз (5
сола)+5
1-25 01 04- кори бонкӣ (5 сола)
02
Факултети баҳисобгирӣ ва андоз:
1-25 01 08 баҳисобгирии
бухгалтерӣ, таҳлил
ва аудит (5 сола) (+6
нафар такрорӣ)
Факултети инноватсия ва ТК:
1-40 01 01- системаҳои
02
автоматикунонидашу
да (5 сола) (+10
нафар такрорӣ)

1-24 01 02

1-24 01 02

51
22

0
0
0
0

0

№ 561 аз
14.05.2020
№ 561 аз
14.05.2020
№ 561 аз
14.05.2020
№ 561 аз
14.05.2020

№ 561 аз
14.05.2020

ғоибона

ғоибона

ғоибона

ғоибона

44

55

12

1

0

ғоибона

ғоибона

38

0

№ 561 аз
14.05.2020
№ 561 аз
14.05.2020

50

ғоибона

ғоибона

0

№ 561 аз
14.05.2020
№ 561 аз
14.05.2020

ғоибона
0

68

44

55

22

51

12

1

38

68

50

9

№ 860 аз
21.08.2020

ғоибона

9

6

10

9

9
10

36

35

6

1

Бакалавр
Мутахассис
Магистр
ҲаАъло Муқар- Аъло Муқар- Аъло Муқар- магӣ
рарӣ
рарӣ
рарӣ

№ 860 аз
21.08.2020

№ 860 аз
21.08.2020
№ 860 аз
21.08.2020
№ 860 аз
21.08.2020

Фармоиш

ғоибона

ғоибона

ҳуқуқшиносӣ (6 сола)

1-24 01 02

фосилавӣ

Шӯъба

ғоибона

Номгӯи ихтисосҳо

Факултети ҳуқуқшиносӣ:
1-24 01 02
ҳуқуқшиносӣ (3 сола)
(3н-такрорӣ)
1-24 01 02
ҳуқуқшиносӣ (5 сола)

шифри
ихтисос

Факултети бизнес ва идоракунӣ:
17. 1-26 01 01
идораи давлатӣ
(1н-такрорӣ)
Факултети баҳисобгирӣ ва андоз:
1-25 01 08
баҳисобгирии
бухгалтерӣ, таҳлил ва
аудит (5 сола)
(2н-такрорӣ)

№

Теъдоди хатмкунандагони шӯъбаи ғоибона дар соли хониши 2019 – 2020 (марҳилаи дуюм, моҳҳои
август-сентябр)

Маросими дипломсупорї. Санаи 09 июли соли 2020 дар
маҷлисгоҳи бинои асосии донишгоҳ маросими расмии
дипломсупорӣ ба хатмкунандагони соли хониши 2019-2020 доир
гардид. Қайд кардан ҷоиз аст, ки ҷиҳати пешгирӣ аз
паҳншавии бемориҳои сироятӣ бо риояи меъёр ва тавсияҳои
Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии
Тоҷикистон танҳо ба хатмкунандагоне, ки соҳиби дипломи сурх
гаштанд ва дар
раванди
таҳсил
ғолибони
озмуну
олимпиадаҳо
ва
мусобиқаҳои
варзишӣ
буданд,
дар
вазъи
тантанавӣ
дипломҳо тақдим
гардид.
Пас аз сухани ифтитоҳии ректори донишгоҳ профессор
Муъмин Шарифзода, мудири шуъбаи рушди иҷтимоӣ ва робита
бо ҷомеаи Дастгоҳи Раиси
вилояти Суғд Тоҷибой
Султонзода
аз
номи
Мақомоти
иҷроияи
ҳокимияти
давлатии
вилоят хатмкунандагонро
ба
чунин
рўзи
хотирмон
самимона
табрик
намуд
ва
таманниёти
хешро
барояшон иброз дошт.
Ректори донишгоҳ аз сиёсати маорифпарваронаи Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон, вазъи хуби таълиму тарбия дар муассисаҳои олии кишвар
ва тайёр намудани мутахассисони ояндасоз ҳарф зад. Саҳми
хатмкунадагон, бахусус, Мирзоҷон Мирзобаев, гирандаи
стипендияи Раиси вилояти Суғд ва Раиси шаҳри Хуҷанд;
хатмкардаи захираи кадрии назди КИ ҲХДТ дар вилояти Суғд,
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Каримова Нозила – ғолиби озмуни «Донишҷўи сол» байни
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии вилояти Суғд, Оростамоҳ
Қодирзода- ғолиби озмуни вилоятии «Китобхони беҳтарин»;
гирандаи стипендияи раёсати донишгоҳ, Далерхон Хоҷаев,
Амонҷон Каримов ғолибони олимпиадаи ҷумҳуриявӣ барои
дарёфти ҷоми Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон, Нилуфар
Қосимова- гирандаи стипендияи Кумитаи кор бо ҷавонон ва
варзиш ва сайёҳии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Садам
Каримов – чемпиони ҷаҳон оид ба мусобиқаҳои гуногуни
варзишӣ ва дигарон дар муаррифии донишгоҳ таъкид ёфт.
Дар
таҷрибаи
донишгоҳ
бори
аввал
дипломи
хатмкунандагони боқимонда вобаста ба факултетҳо тариқи
онлайн супорида шуд, ки ин хусусияти фарқкунандаи маросими
дипломсупории хатмкунандагони соли таҳсили 2019-2020 аз
солҳои пешин ба ҳисоб меравад.
Саҳифаи рўзгори хатмкунандагон бозгўи он аст, ки бештари
онҳо дар раванди таҳсил ба муваффақиятҳои беназир ноил
гардида, гирандаи гранти байналхалқӣ, ғолибони олимпиадаи
ҷумҳуриявӣ озмунҳои «Китобхони беҳтарин», «Тоҷикистон
минтақаи
ҷолиби
сайёҳӣ»,
“Беҳтарин
корҳои
илмӣтаҳқиқотӣ, «Донишҷӯ ва пешрафти илмию техникӣ», “Беҳтарин
хонандаи асарҳои Пешвои миллат”, дорандагони медали
«Дурахшон»-и КИ ҲХДТ дар вилояти Суғд, шаҳодатномаи
Маркази миллии патенту иттилоот, ифтихорномаи Кумитаи кор
бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон, сипосномаи Раиси вилояти Суғд, иштирокчии
фаъоли конференсия, ҳамоишу форумҳои байналмилалӣ,
ҷумҳуриявӣ ва вилоятӣ, гирандагони стипендияҳои номӣ:
стипендияи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиш ва сайёҳии назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Раиси вилояти Суғд, Ҳизби
халқи демократии Тоҷикистон дар вилояти Суғд, Раиси шаҳри
Хуҷанд ва стипендияи раёсати донишгоҳ, ҷоизадори медалҳои
тилло, нуқра ва биринҷии чемпионати ҷаҳон оид ба намудҳои
гуногуни варзишӣ, Чемпиони Осиё, Чемпиони Ҷумҳурии
Тоҷикистон, устоди варзиш ва ғайраҳо буданд.
Дастоварди хатмкунандагон дар муаррифии донишгоҳ дар
миқёси ҷумҳурӣ ва байналмилалӣ, бо кушишу ғайрат ва
дастоварду
нишондод
саҳм
гирифтани
онҳо
дар
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мутобиқгардонии сатҳу сифати таҳсилот ба меъёрҳои
байналмилалӣ ва соҳиби шаҳодатномаҳои аккредитатсияи
байналмилалӣ гардидани якчанд ихтисосҳои амалкунандаи
донишгоҳ назаррас арзёбӣ мешавад. Раёсати донишгоҳ изҳори
боварӣ менамояд, ки мутахассисони соҳибдиплом бо донишу
малака ва таҷрибаи андӯхтаашон бо рисолати баланди
касбӣ фаъолият намуда, дар рушду нумӯи Тоҷикистони
маҳбубамон саҳм хоҳанд гузошт.
Озмуни «Кафедраи сол2020». Бо маќсади тањлили
натиљањои
фаъолияти
кафедрањо
дар
самтњои
фаъолияти таълимию методї,
илмию
тањќиќотї
ва
љамъиятиву тарбиявї дар
соли
2020,
њавасмандгардонии
њайати
профессорону
омўзгорони
кафедрањое, ки дар фаъолияти худ ба натиљањои назаррас сазовор
гаштаанд, њамасола дар донишгоњ озмуни «Кафедраи сол»
баргузор карда мешавад, ки дар доираи он аз љониби комиссияи
озмунї самтњои мухталифи фаъолияти тамоми кафедрањо, ба
истиснои кафедраи тарбияи љисмонї, бањогузорї карда мешавад.
Имсол низ бо фармоиши ректори донишгоњ аз 10 декабри соли
2020, №103 чунин озмун баргузор карда шуд, ки маќсади асосии
он баланд бардоштани самаранокии фаъолият, ноил гаштан ба
дастовардњои назаррас ва фароњам овардани шароит барои ба
роњ мондани раќобати солими байни кафедрањо мањсуб мешавад.
Натиљањои бањогузории комиссияи озмунї ба фаъолияти
кафедрањои донишгоњ дар соли таќвимии 2020 чунинанд:

Сиёсатшиносї
Технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї ва барномарезї
Назарияи иќтисодї

Натиљаи нињоии
бањогузорї

1.
2.

фаъолияти
љамъиятию
тарбиявї

Натиљаи бањогузорї

фаъолияти
илмию тадќиќотї

Номгўи кафедрањо

52
48

188,5
158,5

82,8
50,1

323,3
256,6

25,9

152,5

23,9

202,3

фаъолияти
таълимї

№
б/т

3.
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Њуќуќи судї ва назорати
прокурорї
Фанњои риёзї-табиатшиносии
муосир
Молия ва ќарз
Иќтисодиёти корхонањо ва
минтаќа
Технологияњои иттилоотї дар
иќтисодиёт
Њуќуќи гражданї ва мењнатї
Фанњои љамъиятї
Забони русї
Иќтисоди љањонї
Хадамоти гумрук
Кори бонкї
Забони тољикї
Њуќуќи конститутсионї
Таърихи халќи тољик
Бањисобгирии бухгалтерї
Маркетинг-агробизнес
Муносибатњои байналхалќї
Забонњои хориљї
Њуќуќи соњибкорї ва
байналмилалї
Менељмент
Забони англисї
Њуќуќи љиноятї, криминалистика
ва пешгирии коррупсия
Андоз ва андозбандї
Назария, таърихи давлат ва њуќуќ
Аудит ва ревизия

43,8

127

25,9

196,7

35,5

101

46,6

183,1

50,3
30,8

108,5
115,5

20,9
23,8

179,7
170,1

29,4

91

29

149,4

49,2
23,9
31
32,8
35,9
32
23,7
39,4
15,4
30,5
38,2
23,4
35
12,5

41,9
90
66
76,5
68
58,5
74,5
43
85,5
66,5
47,5
57,5
58,2
81,5

57
29,3
37,7
22,7
20,3
27,1
19,2
33,8
14,7
13,5
23,7
27,5
15
11,9

148,1
143,2
134,7
132
124,2
117,6
117,4
116,2
115,6
110,5
109,4
108,4
108,2
105,9

31,9
17,2
28,2

36,5
67
35,5

30,3
14,4
28,8

98,7
98,6
92,5

34,7
25,3
17,5

43,5
38,5
39,5

6,1
19,2
8,6

84,3
83
65,6

Кафедраи сиёсатшиносї
бо 323,3 хол сазовори маќоми
аввал гаштааст. Устодони
кафедраи сиёсатшиносї дар
амалигардонии
њадафњои
раёсати
донишгоњ
дар
самтњои фаъолияти таълимї,
илмию
тањќиќотї
ва
љамъиятию тарбиявї сањми
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беандоза дошта, аз љониби онњо дар соли таќвимии 2020 2
монография, 7 дастури таълимї, 5 комплекси таълимї-методї, 11
маќола дар нашрияњои аз љониби Комиссияи олии аттестатсионї
тавсияшуда аз чоп бароварда шудаанд. Њамчунин, мудири
кафедра Саидзода Шўњрат Шукур бо Фармони Президенти
Љумњурии Тољикистон ба гирифтани Љоизаи Исмоили Сомонї
дар соњаи илм ва техника барои олимони љавон сазовор гаштааст.
Сањми устодони кафедра дар ташкилу баргузории чорабинињои
фарњангиву маърифатї барои донишљўён ба монанди
викторинаву шабнишинињо ва нашри маќолањои характери
љамъиятиву тарбиявї дошта дар рўзномањои љумњуриявию
мањаллї беандоза буда, омўзгорони ин кафедра барои дар амал
татбиќ намудани сиёсати созандаи давлату њукумат њамеша
кўшишу талош менамоянд.
Кафедраи
технологияњои
иттилоотию коммуникатсионї
ва барномарезї соли 2020 низ
пешсафиро аз даст надода, бо
256,6 хол ба гирифтани маќоми
дуюм сазовор гаштааст. Дар
соли
таќвимии
2020
дастовардњои
устодони
кафедра назаррас буда, дар давоми ин муддат аз љониби онњо 1
китоби дарсии бо ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон тавсияшуда, 1 монография, 5 комплекси
таълимию методї, 2 дастури таълимї, 23 маќолаи дар нашрияњои
аз љониби Комиссияи олии аттестатсионї тавсияшуда, аз нашр
бароварда шуда, ороишоти кафедра дар сатњи баланди
эстетикиву бадеї анљом дода шудааст. Омўзгорони кафедра дар
дањњо чорабинињои илмии сатњи донишгоњу љумњурї ва
давлатњои хориљї бо маърўзањои пурмазмун баромад карда, дар
баланд гаштани обрўву эътибори донишгоњ сањми сазовор
гузоштанд.
Ба гирифтани маќоми сеюм бо 202,3 хол кафедраи назарияи
иќтисодї сазовор гаштааст. Њайати омўзгорону профессорони
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кафедра дар соли таќвимии
2020 дар самтњои фаъолияти
таълимї, илмиву тањќиќотї
ва љамъиятиву тарбиявї ба
дастовардњои
назаррас
соњиб гаштаанд. Дар соли
2020 омўзгори кафедра –
Абдуќодиров
Хайрулло
рисолаи доктории худро
њимоя намуда, сазовори унвони илмии доктори илмњои иќтисодї
гаштааст. Ѓайр аз он, омўзгорони кафедра Ёќубов Азалљон ба
гирифтани унвони Аълочии маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон ва Носирова Умеда бошад, ба Ифтихорномаи
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон сазовор
гаштаанд. Њамчунин дар давоми соли таќвимї аз љониби
омўзгорони ин кафедра 1 китоби дарсии бо ќарори мушовараи
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тавсияшуда, 2
комплекси таълимї-методї, 1 монография, 19 маќолањои илмї
дар нашрияњои аз тарафи Комиссияи олии аттестатсионї
тавсияшуда аз чоп бароварда шуда, дањњо чорабинињои
фарњангиву маърифатї дар байни донишљўён баргузор карда
шуданд.
Озмуни вилоятии “Донишҷӯи сол-2020”. Тибқи қарори раиси
вилояти Суғд бо мақсади ҷалби ҷавонону донишҷӯён ба
илмомӯзӣ,
дар
рӯҳияи
ватандӯстиву хештаншиносӣ
тарбия
намудани
онҳо
байни
муњассилини
муассисањои тањсилоти олии
касбии
вилоят
озмуни
“Донишҷӯи
сол-2020”
роҳандозӣ
гардид.
Дар
озмуни мазкур донишҷӯён аз
рўи равияҳои фанҳои гуманитариву дақиқ байни ҳам рақобат
карданд. Аъзои комиссия аз рӯи шартҳои худмуаррифӣ, сатҳи
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забондонӣ, сатҳи дониши сиёсию ҳуқуқӣ ва сатҳи донишҳои
тахассусӣ ба довталабон баҳогузорӣ карданд.
Донишҷӯи соли дуюми факултети ҳуқуқшиносии Донишгоҳи
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон Рустам Қориев дар
равияи фанҳои гуманитарии озмуни вилоятии “Донишҷӯи сол2020” сазовори ҷойи аввал гардид. Ҳамчунин донишҷӯи соли
сеюми факултети ҳуқуқшиносии донишгоҳ Манижа Ҳидоятова
дар равияи мазкур ба гирифтани мақоми дуюм шарафёб шуд.
Донишҷӯи бахши сеюми факултети бизнес ва идоракунӣ Аслия
Абдуллоева бошад дар равияи фанҳои дақиқ сазовори ҷойи
дуюми озмуни вилоятии “Донишҷӯи сол-2020” дониста шуд.
Таъминоти методии раванди таълим. Дар Шӯрои илмию
методии донишгоҳ масъалаҳои калидии раванди таълим бо
назардошти хусусият ва характери тавсиядиҳӣ дар самти
методикаи гузаронидани машғулиятҳо аз тарафи омӯзгорон,
методикаи таълими фанҳо, таъмини донишҷӯён бо васоити
таълим, сатҳ ва сифати машғулияти омӯзгор ва ғ. мавриди
баррасӣ қарор дода мешавад. Аъзои ШИМД аз тарафи ректори
донишгоҳ, дар оғози соли таҳсил тасдиқ карда мешаванд.
Дар соли хониши 2020-2021 масъалаҳои асосии раванди
таълим дар мисоли сатҳ ва сифати барномаҳои таълимӣ,
маводҳои таълимӣ ва тасдиқи онҳо, вазъи омода намудани
маводҳои электронӣ, онлайн ва видеодарсҳои омӯзгорон дар
кафедраҳои донишгоҳ, гузаронидани мониторинги вазъи сатҳу
сифати фанҳои таълимӣ, сатҳи сифати тестҳои фаннӣ,
омоданамоӣ ва сифати китобҳои дарсӣ, КТМ ва дастурҳои
таълимӣ, иҷрои барномаҳои таълимии фанҳо ва амалишавии
онҳо бо назардошти азхудкунии донишҷӯён, мониторинги
назорати марҳилавии якум ва дуюм, ташкил ва баргузории
семинарҳои таълимию методї дар кафедраҳо, таҳияи чопи
мақолаҳои илмию методӣ, таъмини донишҷӯёни шӯъбаи ғоибона
ва таҳсилоти фосилавӣ бо маводҳои таълимӣ ва даҳҳо масъалаҳои
дигари раванди таълимро ба танзим дароварда, мавриди таҳлил
ва баррасӣ қарор дода шуданд.
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Яке аз самтҳои асосӣ назорати фаъолияти ШИМ дар
факултетҳо ба ҳисоб рафта, дар ҷаласаи ШИМД масъалаҳои
вобаста ба факултетҳо мунтазам мавриди баррасӣ ва
муҳокимаронӣ қарор дода мешавад.
Фаъолияти босамари ШИМД ба таъминоти методии
раванди таълим мусоидат менамояд. Тањияи китобњои дарсї,
комплексњои таълимию методї, дастурњои таълимї аз љониби
устодон ва дастрасї ба донишљўён ба аз худ кардани мавзўњои
таълимї ва баланд бардоштани сатњи донишазхудкунї мусоидат
мекунад. Бо тавсияи ШИМД давоми 5 соли охир маводи
таълимию методї чоп гардиданд, ки теъдоди таълифот дар соли
2020 бо муќоиса бо солњои пешин зиёд аст.
Таҳияи
маводи таълимї (китобҳои дарсӣ, комплекси таълимию методӣ
ва дастурњои таълимї) давоми солњои 2016-2020
96 адад

103 адад

2

3

Соли 2020

Соли 2017

1

Соли 2019

51 адад

Соли 2018

43 адад

Соли 2016

57 адад

4

5

6

Таҷрибаомӯзӣ,
шартномањо,
натиљаи
њамкорињо,
шартномањои нав. Шуъбаи таљрибаомўзї ва кор бо
мутахассисони љавон
дар доираи шартномањои њамкорї
таљрибаомўзии муњассилинро дар ташкилоту муассисањо
самаранок ба роњ монда, соли сипарї бо баргузор намудани
чорабинињои
мухталиф, ба
монанди “Рўзи донишљўтаљрибаомўз”, “Биомўзем,то биомўзонем” озмунњои “Бењтарин
роњбари таљрибаомўз”, “Бењтарин донишљўёни таљрибаомўз”,
коуч-тренингњо, намоишгузаронї, мулоќоту
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вохўрињо бо мутахассисони варзидаи соњањои мухталифи њољагии
халќ ва мунтазам дар шабакаи телевизионии Симои мустаќили -1
мавриди бањс ќарор гирифтани масъалаи “Таљриба-омўз” бо
њамкорон њамкорињои
судмандро густариш мебахшад.
Њамасола, шуъбаи таљрибаомўзї дар якљоягї бо Раёсати
агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар вилояти Суѓд ярмаркаи
чойхои холии кориро бо ташкилоту муассисањо доир менамояд,
ки он барои соњиби љойи корї гардидани хатмкунандагон
мусоидат менамояд. Дар ярмаркањои доиргардида зиёда аз 200
нафар хатмкунандагон соњиби роњхат ва љойи кории доимї
гардиданд.
Раёсати донишгоњ
љињати
пешбурди
фаъолият дар самти
таљрибаомўзии
донишљўён бо 145 адад
корхонаю ташкилот, аз
љумла бо Вазорати
корњои
хориљии
Љумњурии Тољикистон,
Прокуратураи
генералии
Љумњурии
Тољикистон, Раёсати адлияи вилояти Суѓд, Раёсати минтақавии
гумрукї дар вилояти Суѓд, Раёсати Агентии назорати давлатии
молиявї ва мубориза бо коррупсияи ЉТ дар вилояти Суѓд,
Раёсати андози вилояти Суѓд ва нозироти андоз дар шањру
ноњияњо, Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд
ва шањру ноњияњо, ташкилоти бонкии “Арванд” «Эсхата»,
«Амонатбонк», «Матин», «Имон», корхонањои истењсолии
ЉДММ “Яхмоси-33”, ЉДММ “Фаровон-1” ва ѓайрањо
шартномањои њамкорї дорад.
Зикр кардан бамаврид аст, ки дар Форуми љумњуриявии
иќтисодї, ки бахшида ба 30-солагии Истиќлолияти давлатии
Љумњурии Тољикистон,ки дар донишгоњ баргузор гардид,
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соњибкорон ва роњбарони ташкилоту муассисањо иштирок
намуданд. Бо маќсади боз њам бењтар ба роњ мондани раванди
таљрибаомўзї ва бо љойи кори доимї таьмин намудани
хатмкунандагон аз љониби 10 корхонањои истењсолї шартномаи
њамкорї ба имзо расиданд.
ФЕЊРАСТИ
шартномањо оид ба ташкили таљрибаомўзии донишљуёни ДДЊБСТ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Номгўи ташкилоту муассиса ва корхонањои истењсолї
ЉДММ ТАҚХ «Матин» дар шањри Хуљанд
Филиали ЉДММ ТАҚХ «Матин» дар шањри Конибодом
Филиали ЉДММ ТАҚХ «Матин» дар ноњияи Б.Ѓафуров
Филиали ЉДММ ТАЌХ «Матин» дар шањри Истаравшан
Филиали ЉДММ ТАҚХ «Матин» дар ноњияи Спитамен
Филиали ЉДММ ТАҚХ «Матин» дар ноњияи Деваштич
Филиали ЉДММ ТАҚХ «Матин» дар шањри Исфара
Филиали ЉДММ ТАҚХ «Матин» дар ноњияи Љ.Расулов
Филиали ЉДММ ТАҚХ «Матин» дар ноњияи Ашт
ҶСП Бонки «Арванд» дар шањри Хуљанд
Филиали ҶСП Бонки «Арванд» дар шањри Конибодом
Филиали ҶСП Бонки «Арванд» дар ноњияи Ашт
Филиали ҶСП Бонки Арванд» дар ноњияи Б. Ѓафуров
ЉСП ТАЌХ «Азима Инвест»
Филиали ҶСП Бонки «Арванд» дар шањри Гулистон
Филиали ҶСП Бонки «Арванд» дар шањри Бўстон
Филиали ҶСП Бонки «Арванд» дар ноњияи Спитамен
Филиали ҶСП Бонки «Арванд» дар ноњияи Љ.Расулов
Филиали ҶСП Бонки «Арванд» дар шањри Истаравшан
Филиали ҶСП Бонки «Арванд» дар ноњияи Зафаробод
Филиали ҶСП Бонки «Арванд» дар ноњияи Мастчоњ
Филиали №23 БДА ЉТ «Амонатбонк» дар вилояти Суѓд
ШБДА ЉТ «Амонатбонк» дар шањри Хуљанд
ШБДА ЉТ «Амонатбонк» дар ноњияи Мастчоњ
ШБДА ЉТ «Амонатбонк» дар ноњияи Спитамен
ШБДА ЉТ «Амонатбонк» дар шањри Панљакент
ШБДА ЉТ «Амонатбонк» дар ноњияи Айнї
ШБДА ЉТ «Амонатбонк» дар ноњияи Зафаробод
ШБДА ЉТ «Амонатбонк» дар ноњияи Љ.Расулов
ШБДА ЉТ «Амонатбонк» дар шањри Бўстон
ШБДА ЉТ «Амонатбонк» дар шањри Гулистон
ШБДА ЉТ «Амонатбонк» дар ноњияи Зафаробод
ШБДА ЉТ «Амонатбонк» дар ноњияи Истаравшан
ШБДА ЉТ «Амонатбонк» дар ноњияи Ашт
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35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.

ҶСК «Бонки Эсхата» дар шањри Хуҷанд
ФЉСК «Бонки Эсхата» дар шањри Истаравшан
ФҶСК «Бонки Эсхата» ноњияи Б.Ѓафуров
ФҶСК «Бонки Эсхата» дар ноњияи Љ.Расулов
ФҶСК «Бонки Эсхата» дар ноњияи Спитамен
ФҶСК «Бонки Эсхата» дар ноњияи Ашт
ФҶСК «Бонки Эсхата» дар ноњияи Мастчоњ
ФҶСК «Бонки Эсхата» дар шањриИсфара
ФҶСК «Бонки Эсхата» дар шањри Конибодом
ФҶСК «Бонки Эсхата» дар шањри Панљакент
ФҶСК «Бонки Эсхата» дар шањри Бўстон
ФҶСК ТАҚХ «Имон Интернешнл» дар ш.Хуљанд
ҶСП «Њумо» дар вилояти Суѓд
Бонки байналмиллалии Тољикистон дар шањри Хуљанд
Филиали ЉСК «Ориёнбонк»
Коммерсбонки Тољикистон
Фонди ќарзии хурди « Имон»
ЉСК «Ориёнбонк»
ЉДММ ТАЌХ «Хубљамъ»
Прокуратураи генералии ЉТ
Раёсати Вазорати корњои дохилии ЉТ дар вилояти Суѓд
Факултети № 4 Академияи Вазорати корњои дохилии ЉТ
Раёсати Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо
коррупсияи ЉТ дар вилояти Суѓд
Вазорати корњои хориљии Ҷумњурии Тољикистон
Раёсати адлияи вилояти Суѓд
Раёсати минтақавии гумрукї дар вилояти Суѓд
Маркази машварати њуќуќї-маслињатдињї «Адвокати Шумо»
Суди иќтисодии вилояти Суѓд
Суди вилояти Суѓд
Суди шањри Хуљанд
Суди ноњияи Б.Ѓафуров
Суди шањри Бўстон
Суди шањри Гулистон
ҶСК «Нексигол»-и ноњияи Спитамен
ЉДММ «Рушди дўстї» дар шањри Хуљанд
ЉДММ «Љавонї – Хуљанд»
ЉДММ «Элегант» дар ш. Бўстон
Ољонсии рекламавии «Ободкор»
ЉДММ «Яхмоси 33» дар шањри Хуљанд
ЉДММ «Фаровон- 1»
ХДДММ «Асрорї» дар ноњияи Б.Ғафуров
Минтаќаи саноатии љанубї- ѓарбии вилояти Суѓд
ЉДММ «Аркон» дар шањри Хуљанд
КИ ЊХДТ дар вилояти Суѓд
КИ ЊХДТ дар шањри Хуљанд
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80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.

КИ ЊХДТ дар ноњияи Б.Ѓафуров
КИ ЊХДТ дар шањри Панљакент
КИ ЊХДТ дар шањри Конибодом
КИ ЊХДТ дар ноњияи Ашт
КИ ЊХДТ дар ноњияи Истаравшан
КИ ЊХДТ дар шањри Бўстон
КИ ЊХДТ дар шањри Гулистон
КДФ «Суѓднархгузор»
СИ «Юнусов Р.Г»
ЉСП «ТТ мобайл»
Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд
Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ш.Хуљанд
Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии н.Б.Гафуров
Маќомоти ичроияи њокимияти давлатии ш.Панљакент
Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ш.Бўстон
Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ш.Гулистон
Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Истаравшан
Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи Деваштич
Шуъбаи маорифи маќомоти иљроияи њокимияти давлатии ноњияи
Б.Ѓафуров
МТМУ№ 13 дар ноњияи Б.Ѓафуров
МТМУ № 14 дар ноњияи Б.Ѓафуров
МТМУ№ 24 дар шањри Хуљанд
Раёсати андози вилояти Суѓд
Нозироти андоз дар шањри Хуљанд
Нозироти андоз дар шањри Истаравшан
Нозироти андоз дар ноњияи Зафаробод
Нозироти андоз дар шањри Исфара
Нозироти андоз дар шањри Панљакент
Нозироти андоз дар ноњияи Б.Ѓафуров
Сарраёсати молияи вилояти Суѓд
Раёсати молия дар шањри Хуљанд
Раёсати молия дар шањри Истаравшан
Раёсати молия дар ноњияи Зафоробод
Раёсати молия дар шањри Исфара
Раёсати молия дар шањри Панљакент
Раёсати молия дар ноњияи Б.Ѓафуров
Шуъбаи молияи
маќомоти
иљроияи њокимитяи
давлатии
н.Љ.Расулов
Сарраёсати кишоварзии вилояти Суѓд
Раёсати хадамоти муњољирати ВММ ва шуѓли ањолии ЉТ
Раёсати њифзи иљтимоии ш.Хуљанд
Филиали ЉСК «Тољиктелеком» Минтаќаи № 10 ш.Хуљанд
Иттифоќи љамъиятњои матлуботи вилояти Суѓд
Љамъияти матлуботи ноњияи Б.Ғафуров
Љамъияти матлуботи ноњияи Мастчоњ
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124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.

Љамъияти матлуботи шањри Истаравшан
Љамъияти матлуботи шањри Исфара
Љамъияти матлуботи шањри Конибодом
Љамъияти матлуботи шањри Панљакент
Љамъияти матлуботи ноњияи Ашт
Љамъияти матлуботи Деваштич
Чамъияти матлуботи ш.Панљакент
КВД «Тољиксуѓурта» дар вилояти Суѓд
Корхонаи фаръии давлатии баќайдгирии амволи ѓайриманќул дар
шањри Хуљанд
Палатаи савдо ва саноати вилояти Суѓд
Маркази Тољикстандарт дар вилояти Суѓд
Сарраёсати Агентии омори назди Президенти ЉТдар вилояти Суѓд
Шартномањои
дар Форуми љумњуриявї (2020) баимзорасида
ЉДММ «Наљм»
ЉДММ «Сафеда»
ЉДММ «Стар Пласт»
ЉДММ «Њадид»
Ассотсиатсияи ташкилоти љамъиятии тараќќиёти сайёњии
«Зарафшон»
ЉСК «Тавњидбонк»
ЉДММ «Рахшона»
ЉДММ «Арча»
ЉДММ «Равзана Пластик»
ЉСК «Ќолинњои Ќайроќќум»

Кор бо мутахассисони ҷавон ва натиљањо. Яке аз самтњои
фаъолияти шуъба рушди касбияти донишљўён, хатмкунандагон ва
мусоидат намудан бобати бо чойи корї таъмин намудани онњо
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мебошад. Боиси хушнудист,ки њамасола дар рафти таљрибаомўзї
бо дархост ва натиљаи санљишњои тестї донишљўёни хатмкунанда
дар ташкилоту муассисањо ба кор даъват карда мешаванд. Соли
љорї низ 5 нафар донишљўён барои фаъолияти минбаъда аз рўи
натиљањои санљищи тестї соњиби холњои баланд гардида, дар
филиали ЉСП ТАЌЊ “ЊУМО” соњиби љойи корї гардиданд.
Љоиз ба ќайд аст, ки воќеан аксарияти кормандони ҶСП
ТАҚХ “Ҳумо” дар шаҳри Хуҷанд хатмкунандагони донишгоҳ
бонуфуз мебошанд.
Натиљаи бо кор таъмин намудани хатмкунандагон
Шумораи
хатмкунандагон
2015-2016
2016-2017
2017-2018
2018-2019
2019-2020

Ҳамагӣ

1061
1196
1377
1437
1579

Бо ҷои кор
таъмин
гаштаанд
385
467
559
630
333

Фоизи
таъминот
36,2%
39%
40,5%
43,8
21,0

Такмили ихтисос ва бозомўзии кормандони соњаи маорифи
Љумњурии Тољикистон дар баланд бардоштани мањорати умумї,
касбию педагогї, психологї, сифати тањсилот ва инкишофи нерўи
зењнии омўзгор наќши муассир дорад.
Натиљаи курси такмили ихтисоси омўзгорон дар 4 соли охир
№

Номгўи факултетњо

Соли 2015-2016
1.
Њуќуќшиносї
Соли 2016-2017
Њуќуќшиносї
Соли 2017-2018
Њуќуќшиносї
Соли 2018-2019
Њуќуќшиносї
Соли 2019-2020
Њуќуќшиносї

Омўзгорони штатї

Теъдоди омўзгорони
аз курси такмили
ихтисос гузашта

61 нафар

20 нафар

64 нафар

3 нафар

63 нафар

5 нафар

62 нафар

3 нафар

58 нафар
Њамагї: 308 нафар

16 нафар
Њамагї: 47 нафар

Соли 2015-2016
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2.

Сиёсатшиносї
муносибатњои
байналхалќї

Соли 2016-2017
Сиёсатшиносї
муносибатњои
байналхалќї
Соли 2017-2018
Сиёсатшиносї
муносибатњои
байналхалќї
Соли 2018-2019
Сиёсатшиносї
муносибатњои
байналхалќї
Соли 2019-2020
Сиёсатшиносї
муносибатњои
байналхалќї

ва 73 нафар

3 нафар

ва 75 нафар

12 нафар

ва 72 нафар

15 нафар

ва 75 нафар

5 нафар

ва 67 нафар

-

Соли 2015-2016
3.
Бизнес ва идоракунї
Соли 2016-2017
Бизнес ва идоракунї
Соли 2017-2018
Бизнес ва идоракунї
Соли 2018-2019
Бизнес ва идоракунї
Соли 2019-2020
Бизнес ва идоракунї
Соли 2015-2016
4.
Молия
Соли 2016-2017
Молия
Соли 2017-2018
Молия
Соли 2018-2019
Молия
Соли 2019-2020
Молия
Соли 2015-2016
5.
Бањисобгирї ва андоз

Њамагї: 362 нафар

Њамагї: 35 нафар

58 нафар

9 нафар

59 нафар

2 нафар

55 нафар

13 нафар

48 нафар

17 нафар

52 нафар
Њамагї: 272 нафар

8 нафар
Њамагї: 49 нафар

63 нафар

11 нафар

63 нафар

11 нафар

56 нафар

12 нафар

54 нафар

15 нафар

56 нафар
Њамагї: 292 нафар

8 нафар
Њамагї: 57 нафар

28 нафар

11 нафар
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Соли 2016-2017
Бањисобгирї ва андоз
Соли 2017-2018
Бањисобгирї ва андоз
Соли 2018-2019
Бањисобгирї ва андоз
Соли 2019-2020
Бањисобгирї ва андоз

26 нафар

3 нафар

24 нафар

9 нафар

24 нафар

6 нафар

25 нафар
Њамагї: 127 нафар

2 нафар
Њамагї: 31 нафар

Соли 2015-2016
6.
Инноватсия
ва 60 нафар
телекоммуникатсия
Соли 2016-2017
Инноватсия ва ТК
60 нафар
Соли 2017-2018
Инноватсия ва ТК
59 нафар
Соли 2018-2019
Инноватсия ва ТК
64 нафар
Соли 2019-2020
Инноватсия ва ТК
67 нафар
Њамагї: 310 нафар
Умумї:
1604 нафар
факултетњо
356 нафар

13 нафар
18 нафар
7 нафар
1 нафар
12 нафар
Њамагї: 51 нафар
270 нафар
75,8 %

Дар соли хониши 2020-2021 тибќи наќша 68 нафар, яъне
20% аз такмили ихтисос гузаштани омўзгорон дар назар аст.
Омода намудани мутахассисони
ба талаботњои замони
муосир љавобгў ва ба бозори мењнат раќобатпазир вазифаи
аввалиндараљаи муассисањои тањсилоти олии касбї ба њисоб
меравад. Бо маќсади роњандозї намудани чунин вазифаи
арзишманд ва татбиќи лоињаи «Рушди тањсилоти фосилавї»
курсњои кутоњмуддати омўзишии забонњои хориљї (англисї),
русї, бањисобгирии бухгалтерї, технология ва низоми иттилоотї
ташкил шуда, зиёда аз 400 нафар донишљўён хатм намуда ,соњиби
сертифат гардиданд.
Соњаи илм. Фаъолияти раёсати корњои илмию тањќиќотї ва
рушди инноватсионї дар заминаи барномањои давлатї, нақшаҳои
ҷорӣ ва дурнамои фаъолият ба омода намудани кадрњои илмии
баландихтисос, мутамарказонидани нерўҳои илмӣ, ташаккули
доираи пажўҳишот, ҷалби самарабахши нерўҳои зеҳнӣ ба раванди
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таҳқиқот, мусоидат ба раванди самараноки омода намудани
кадрҳои илмӣ, таҳкими инфрасохтори инноватсионии донишгоҳ
равона гардидааст.
Фаъолияти Шўрои диссертатсионии назди донишгоњ. Шўрои
диссертатсионии 6D.КОА-023 назди ДДЊБСТ барои дарёфти
дараљаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос
доир ба ихтисоси 6D050600 – иќтисодиёт, бо фармоиши раиси
КОА назди Президенти Љумњурии Тољикистон тањти № 46 аз 27
октябри соли 2017 таъсис дода шудааст. Мутобиќи банди 163, 164
боби
10-и
“Низомномаи
намунавї
оид
ба
Шўрои
диссертатсионї”
ба Шўрои диссертатсионии
6D.КОА-023
ќабули њимояи диссертатсияњо барои дарёфти дараљаи илмии
номзади илм аз рўйи ихтисоси 08.00.05 - Иқтисодиёт ва
идоракунии хоҷагии халқ: иқтисодиёт, ташкил ва идораи
корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо (иқтисодиёти минтаќавї) иљозат
дода шудааст.
Дар
асоси
дархостномаи
ДДЊБСТ
аз
26
сентябри соли 2019, бо
фармоиши раиси КОА
назди
Президенти
Љумњурии Тољикистон
тањти № 270 аз
2
декабри соли 2019
(банди 5) муњлати
фаъолияти
Шўрои
диссертатсионии 6D.КОА-023 тамдид карда шуда, он барои 5 сол
муќаррар карда шудааст.
Соли 2020 5 нафар рисолањои номзадии худро дар Шўрои
диссертатсионии 6D.КОА -023 назди ДДЊБСТ бо муваффаќият
њимоя намуданд:
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Њимояи рисолањои илмї дар Шўрои диссертатсионии назди
ДДЊБСТ дар соли 2020
№ Шифри шуро

Мавзӯи кори илмї
(бо забони аслї)

Ном, насаб,
номи падар
1
1

2
6D.КОА-023

2

6D.КОА-023

3

6D.КОА-023

4

6D.КОА-023

5.

6D.КОА-023

3
Ашўров
Умедљон
Зайниддинович

4
Рушди бахши ҷамъиятии
иқтисодиёти минтақа:
асосҳои илмӣ ва
механизмҳои
банизомдарорӣ (дар
мисоли вилояти Суғди
Ҷумҳурии Тоҷикистон)
Бақоев
Такмилдиҳии
Шодмонҷон
механизмҳои таҳия ва
Сулаймонҷонов
татбиқи лоиҳаҳои
ич
сармоягузории минтақавӣ
(дар мисоли вилояти
Хатлони Ҷумҳурии
Тоҷикистон)
Мањмудов
Управление ресурсным
Абдурањмон
потенциалом региона в
условиях реализации
импортозамещающей
политики (на примере
Согдийской области РТ)
Тюраев
Рекреационный
Љамшед
потенциал в системе
социальноэкономического развития
региона (на примере
Согдийской области
Республики Таджикистан)
Нуриллоев
Ташаккули фазои мусоиди
Хушбахт
сармоягузорӣ дар
Рузиматович
иқтисодиёти вилояти
Суғди Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Санаи
ҳимоя
5
23.01.2020

23.01.2020

30.04.2020

30.04.2020

12.12.2020

Натиљаи фаъолияти Шўрои татбиќ ва нашри корњои илмию
тањќиќотї. Шӯрои татбиқ ва нашри корҳои илмию тадқиқотӣ бо
мақсади муайян кардани дурнамо ва самтҳои фаъолияти ҷории
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татбиқ ва нашри корҳои илмию тадқиқотӣ омодасозии тавсияҳо
аз рӯйи натиҷаи онҳо бо қарори мушовараи Вазорати маориф ва
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28.04.2017, таҳти №5/22 ва
фармоиши Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз
02.05.2017, таҳти №1538 таъсис ёфтааст. Барои иҷрои қарори
мушовара ва фармоиши Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон раёсати илм ва инноватсия «Низомномаи Шӯрои
татбиқ ва нашри корҳои илмию тадқиқотии ДДЊБСТ-ро таҳия
ва дар Шӯрои олимони донишгоҳ аз 08.10.2019 таҳти №2 тасдиқ
намудааст.
Нақшаи Шӯрои мазкур њамасола дар Шӯрои олимони
донишгоҳ
тасдиќ карда мешавад. Ҳайати Шӯрои татбиқ ва
нашри корҳои илмию тадқиқотии донишгоҳ аз 28 нафар иборат
аст.
Соли 2020 фаъолияти Шўро ба танзими раванди корњои
илмиву тадқиқотӣ, зиёд намудани адабиёти таълимии ҳатмӣ ва
иловагӣ аз ҳисоби мавзӯъҳои корҳои илмию тадқиқотӣ, амалӣ
намудани барномаи ягонаи умумидонишгоҳии тайёр кардани
мутахассисони ҷавон, назорати рафти иҷрои нақшаи дурнамои
татбиқ ва нашри корҳои илмию таҳқиқотии кафедраҳо, нашри
рисолаҳо ва мақолаҳо равона гардид.
Соли 2020 Шӯрои татбиқ ва нашри корҳои илмию тадқиқотӣ 9
ҷаласа доир намуд, ки дар он 29 масъала мавриди таҳлилу
муҳокима қарор гирифт.
Аз љумла, ҳисоботи факултетњо,
нашриёти «Дабир», шуъбаи омода кардани кадрҳои илмӣ ва
илмию педагогӣ, маҷаллаи илмї , ва Парки технологї шунида
шуда, мавридди баррасӣ ќарор гирифт.
Њамчунин, дар ҷаласањои Шӯрои мазкур тарзи баргузории
конференсияҳои илмӣ баррасї гардида, давраи њисоботї 1
конференсияи байналмилалї, 2 ҷумҳуриявӣ, 2 конференсияи
вилоятӣ ва 3 конференсияи умумидонишгоҳӣ дар сатњи баланд
ташкил ва гузаронида шуданд. Дар асоси ќарори Шӯрои татбиқ
ва нашри корҳои илмию тадқиқотї 8 монографияи устодон
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бахшида ба 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии
Тољикистон ва маљмўаи маќолаи конференсияњои баргузоршуда
баррасї ва ба нашр тавсия шуданд.

1.
2.

3.
4.

5.

6.
7.

8.

1.

2.

Монография
Кенљаев Ю. Истиќлолият ва забон. Хуљанд: Ношир, 2020. –
130 сањ.
Ќањоров
Н.М.
Состязательность
в
уголовном
судопроизводстве Республики Таджикистан: правовой аспект.
– Худжанд: Ношир. 230 сањ.
Охунљонова Н.Р. Љойгоњи вижаи њавзаи адабии Хўќанд дар
таърихи адабиёти тољик. Хуљанд: Ношир. – 250 сањ.
Умматов И.А. Механизм распределелия доходов в развитие
национальной экономики Таджикистана: особенности и
совершенствование. Хуљанд: Ношир. – 200 стр.
Хољаева М.Љ. Деятельностный подход к формированию
деловых качеств студентов на занятиях по русскому языку в
неязыковых вузах Республики Таджикистан. Хуљанд: Ношир.
– 259 стр.
Њакимова Б.Н.Истилоњоти ѓаллакории забони тољикї:
тањлили сохторї ва маъної. Хуљанд: Ношир. – 184 сањ.
Шокиров Р.С. Особенности трансформации экономических
отношений в
агроидустриальном секторе национальной
экономики. Худжанд: Ношир. –398 стр.
Юсупов М. Дипломатия: назария ва амалия. Хуљанд: Ношир.
–260 сањ
Маљмўаи маќолањои конференсияњо
Такмили ќонунгузории зиддикоррупсионї: муаммоњо ва
дурнамои рушд. Хуљанд: Дабир, 2020. – 377 с. (Маводи
конференсияи ҷумҳуриявӣ);
Рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар низоми
ташаккулёбии иќтисодиёти раќамї, бахшида ба истиќболи 30
- солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва
Рўзи илми тољик. Хуљанд: Дабир, 2020. – дар 5 ќисм. (Маводи
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3.

4.

5.

6.

конференсияи анъанавии илмӣ - амалии олимону
профессорон ва муњаќќиќони љавон);
Аккредитатсияи байналмилалї – омили баланд сифати
таълим. Вазъи тайёр намудани кадрњои илмї ва илмӣпедагогӣ. Хуљанд: Дабир, 2020.- (Маводи конференсияи
байналмилалии илмї-методї);
Таъмини рушди устувор ва рақобатпазирии иқтисодиёти
Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ Хуљанд: Дабир, 2020. –
(Маводи форуми ҷумҳуриявии иқтисодӣ);
Љабњањои иќтисодию молиявии саноатикунонии босуръати
иќтисодиёти миллї. Хуљанд: Дабир, 2020. – (Конференсияи
вилоятии илмї – амалї)
Системањои иттилоотї: муаммоњо ва дурнамои рушд. Хуљанд:
Дабир, 2020. - (Маводи конференсияи илмї-амалии вилоятї)

Вазъи тайёр намудани кадрњои илмї ва илмию педагогӣ.
Шуъбаи омодакунии кадрњои илмї ва илмию педагогї яке аз
самтњои муњими фаъолияти илми донишгоњ мањсуб ёфта, барои
тайёр намудани кадрњои илмї-педагогї ва дар роњи ноил
гардидан ба тањкими пойгоњи илмї аз њисоби мутахассисони
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дохилї ва берун аз донишгоњ фаъолият менамояд.
Тибќи наќшањои љорї ва дурнамои тайёр кардани кадрњои
илмї дар донишгоњ масъалаи ташкил ва назорати раванди
фаъолияти аспирантон, унвонљўён ва докторантон аз рўйи
ихтисос, иљрои наќшањои илмию инфиродї, тасдиќи мавзўъњои
рисолањои номзадї ва докторї, ташкилу назорати дарсњо ва
минимумњои номзадї, самарабахшии раванди сафарњои илмї,
рухсатињои эљодї ва амсоли инњо мавриди таваљљўњи њамешагии
роњбарият ва масъулини донишгоњ ќарор дода шудаанд.
Зикр кардан бамаврид аст, ки дар донишгоњ теъдоди умумии
кадрњои илмї 129 нафарро ташкил медињад. Аз ин миќдор 13
нафар аспирант, 53 нафар унвонљў, 28 нафар унвонљў-докторант,
35 нафар докторант аз рўйи ихтисос мебошанд.
Давоми соли тақвимӣ аз њисоби устодону кормандон ва
аспирантону унвонљўёни донишгоҳ 4 рисолаи докторӣ ва 14
рисолаи номзадӣ бомуваффақият ба дифоъ расиданд.
Рисолаҳои докторӣ
1.

Мухаммадї
Изатулло

2.

Мирсаидов
Саидакмал
Аврорович

3.

Абдуқодиров
Хайрулло
Абдусаломов
ич

унвонҷӯдокторанти
кафедраи
назарияи
иқтисод

4.

Дадоматов
Далер

унвонҷӯдокторанти

унвонҷӯи
кафедраи
назария,
таърихи
давлат ва
њуќуќ
дотсент,
мудири
кафедраи
маркетингагробизнес

Деятельность
прокуратуры Таджикистана
в условиях военного
времени
Закономерности развития
земельных отношений и
механизмы их
регулирования в аграрном
секторе экономики (на
материалах Республики
Таджикистан)
Совершенствование
инфраструктурных блоков
национальной экономики в
условиях устойчивого
развития
(на материалах Республики
Таджикистан)
Ташаккул ва рушди
фаъолияти соҳибкории
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07.02.2020

15.02.2020

04.12.2020

12.12.2020

Нишонбоеви
ч

кафедраи
назарияи
иқтисод

саноатӣ: назария,
методология ва амалия(дар
асоси маводҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон)

Рисолаҳои номзадӣ
1.

2.

3.

4.
5.

6.

7.

Рушди бахши ҷамъиятии
иқтисодиёти минтақа:
асосҳои илмӣ ва
механизмҳои
банизомдарорӣ
(дар мисоли вилояти Суғди
Ҷумҳурии Тоҷикистон)
Рањмонова
унвонҷӯйи
«Таҳқиқ-ул-луғот»-и
Мавзуна
кафедраи
Муҳаммадсаиди Соҳиб
Ғафуровна
забони тоҷикӣ (Масоили матншиносӣ ва
шарҳнигорӣ)
Усмонов
История русского
унвонҷӯйи
административного
Неъматҷон
кафедраи
Насимович таърихи халқи управления в Ходжентском
уезде по письменным
тоҷик
источникам и архивным
материалам (1866-1917гг.)
Современные тенденции
Ҷабборов
унвонҷӯйи
развития страхового рынка
кафедраи
Ғанӣ
Набиҷонович молия ва қарз в Республике Таджикистан
Совершенствование
Ҳакимзода
унвонҷӯйи
механизма устойчивого
Маъруф
кафедраи
развития сельских
маркетингтерриторий
агробизнес
трудоизбыточного региона
(на материалах Согдийской
области Республики
Таджикистан)
Тољибоева
сармуаллимаи
Зуҳуроти нави баргашти
кафедраи
Мавҷуда
муҳоҷирони меҳнатӣ дар
Негматовна бањисобгирии шароити афзоиши ҳаракати
бухгалтерї
байналмилалии қувваи
корӣ (дар мисоли Ҷумҳурии
Тоҷикистон)
Мањмудов
Управление ресурсным
унвонҷӯйи
потенциалом региона в
Абдураҳмон
кафедраи
условиях реализации
Субҳонидди
иқтисодиёти
Ашўров
Умедҷон
Зайнидинови
ч

ассистенти
кафедраи
аудит ва
ревизия
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23.01.2020

23.01.2020

12.02.2020

06.03.2020

06.03.2020

03.04.2020

30.04.2020

нович

корхонаҳо ва
минтақа

8.

Тюраев
Љамшед
Аскарович

унвонҷӯйи
кафедраи
иќтисодиёти
корхонаҳо ва
минтақа

9.

Зоирӣ Гафур
Маҳмудзода

аспиранти
кафедраи
таърихи халқи
тоҷик

10.

Аҳмадбекова
Нигора
Мақсудовна

унвонҷӯйи
кафедраи
иќтисодиёти
корхонањо ва
минтаќа

11.

Муродова
Мадина
Набиҷоновна

12.

унвонҷӯйи
кафедраи
фанҳои риёзӣ
ва
табиатшиноси
и муосир
Насрутдинзо
унвонҷӯйи
да Қиёмуддин
кафедраи
Шовалӣ
ҳуқуқи
соҳибкорӣ ва
байналмилалӣ

13.

Ҳотамова
Муҳайё
Ғафуровна

унвонҷӯйи
кафедраи
фанҳои
ҷамъиятӣ

14.

Мирсаидова
Фирӯза

аспиранти
кафедраи

импортозамещающей
политики (на примере
Согдийской области
Республики Таджикистан)
Рекреационный потенциал
в системе социальноэкономического развития
региона (на примере
Согдийской области
Республики Таджикистан)
История таджикской
вексиллологии и
геральдики второй
половины ХIХ – начала
XXI веков
Совершенствование
организование
экономического механизма
развития
предпринимательских
структур в регионе (на
материалах Согдийской
области Республики
Таджикистан)
Задачи преследования
и убегания в
дифференциальных
играх
Ҷабҳаҳои ҳуқуқии танзими
фаъолияти соҳибкории
иқтисоди хориҷӣ дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
шароити ҳамгироии
байналмилалӣ
Мировозренческие
предпочтения молодежи
Таджикистана в условиях
трансформации общества
(социально - философский
анализ)
Государственное
регулирование уровня
84

30.04.2020

09.07.2020

27.08.2020

12.09.2020

15.09.2020

17.09.2020

25.10.2020

Акрамовна

назарияи
иқтисод

жизни населения в условиях
развивающегося рынка (на
примере Республики
Таджикистан)

Ќадршиносии ѓолибон дар самти фаъолияти илмию
инноватсионї. Раёсати донишгоњ љињати љалби олимон барои
пешбуди
фаъолияи
илмї-тањќиќотї,
аз
љумла њимояи рисолањои
илмї
фаъолияти
ихтироъкорї ва корњои
патентиву литсензионї,
њавасмандгардонии
онњо чорањои зарурї
андешидааст. Натиҷаи
ҳамин тадбирҳост, ки
ҳамасола устодон ва донишљўёни донишгоњ барои ноил шудан ба
натиљањои назаррас ноил мегарданд, бо мукофотпулии раёсати
донишгоњ ќадршиносї карда шуданд:
Раёсати
донишгоњ
дар
самти
таҳким
бахшидани
иқтидори
илмї ва ҷорӣ кардани
ихтироот дар истеҳсолот
тадбирњои
амалї
меандешад. Бахусус, дар
ин самт дар се соли охир
ба миќдори 450 000 сомонї маблаѓ људо гардид, ки 100 000
сомонї ба соли 2019, 150 000 сомонї ба соли 2020 ва 200 000
сомонї ба соли 2021 рост меояд. Бахусус, дар соли 2020 барои
дастовард дар соњаи илм шахсони зерин бо мукофоти пулї
ќадрдонї шуданд:
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т/р

Ному насаб

1.

Шамсиев Ф.К.

2.

Солихољаева
С.А.

3.

Солиев Ш.Х.

4.

Бобоева П.М.

5.

Абдуллоева А.Т.

6.

Насимова М.А.

7.

Рањмонова М.

8.

Ашўров У.З.

9.

Бобољонова З.Ѓ

10.

Љабборов Ѓ.

11.

Акмалова М.А.

12.

Мирсаидов С.А.

Вазифа

Намуди мукофот

н.и.и., сармуаллими Молиявї барои гирифтани
кафедраи менељмент дипломи номзади илмњои
иќтисодї
н.и.и.,
Молиявї барои гирифтани
сармуаллимаи
дипломи номзади илмњои
кафедраи
таърих
сиёсатшиносї
н.и.и.,
Молиявї барои гирифтани
сармуаллимаи
дипломи номзади илмњои
кафедраи
таърих
сиёсатшиносї
мутахассиси раёсати Молиявї барои гирифтани
корњои илмїдипломи номзади илмњои
тадќиќотї ва рушди иќтисодї
инноватсионї
н.и.и.,
Молиявї барои гирифтани
сармуаллимаи
дипломи номзади илмњои
кафедраи иќтисоди иќтисодї
љањонї
н.и.и.,
Молиявї барои гирифтани
сармуаллимаи
дипломи номзади илмњои
кафедраи иќтисоди иќтисодї
љањонї
унвонљўйи
Молиявї барои гирифтани
кафедраи забони
дипломи номзади илмњои
тољикї
филологї
н.и.и., сармуаллими Молиявї барои гирифтани
кафедраи аудит ва
дипломи номзади илмњои
ревизия
иќтисодї
н.и.и.,
Молиявї барои гирифтани
сармуаллимаи
дипломи номзади илмњои
кафедраи
иќтисодї
маркетингагробизнес
н.и.и., сармуаллими Молиявї барои гирифтани
кафедраи кори
дипломи номзади илмњои
бонкї
иќтисодї
декани факултети
Молиявї барои гирифтани
сиёсатшиносї ва
дипломи доктори илмњои
МБ
сиёсї
мудири кафедраи
Молиявї барои гирифтани
маркетингдипломи доктори илмњои
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агробизнес
13.

Бурњонов И.

иќтисодї

н.и.и., сармуаллими Молиявї барои гирифтани
кафедраи менељмент дипломи номзади илмњои
иќтисодї

Сатҳу сифати таълим дар магистратура. Дар шуъбаи
магистратураи донишгоњ аз рўи ихтисосњои 1-25.01.04 – молия ва
ќарз, 1-25.01.03 – иќтисодиёти љањонї, 1-25.01.08 – бањисобгирии
бухгалтерї, тањлил ва аудит, 1-24.01.02 – њуќуќшиносї, 123.01.06.03 – сиёсатшиносї, 1-40.01.02.02 – технология ва низоми
иттилоотї (дар иќтисодиёт), 1-26 02 02 – менеҷмент.магистратон
ба тањсил фаро гирифта шудаанд ва масъулияти таъмини сатњу
сифати дарсњо, омодагии омўзгорон ва магистрантон ба
машѓулиятњо ба зиммаи 12 кафедраи тахассусї вогузор карда
шудааст.
Теъдоди магистрантон дар соли хониши 2020-2021
№
Номи ихтисос
Теъдод вобаста ба курсњо
1
2

Ҳуқуқшиносӣ
Баҳисобгирии бухгалтерӣ,
таҳлил ва аудит
3
Иќтисодиёти љањонї
4
Сиёсатшиносї
5
Молия ва қарз
6
Технология ва низоми
иттилоотї
(дар
иќтисодиёт)
7.
Менеҷмент
Њамагї

Курси 1
68
23

Курси 2
31
25

21
10
26
12

24
15
-

21
181

95

Дар нимсолаи якуми соли хониши љорї тибќи наќшаи
типпии таълимї барои курсњои 2-и њамаи ихтисосњо 5 фанни
таълимї ва барои курси 1-и њамаи ихтисосоњо 6 фан пешбинї
карда шудааст. Тањсили магистрантон тибќи низоми тањсилоти
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кредитї љараён гирифта, ба раванди тањсили онњо устодони
унвондор ва соњибтаљриба (3 нафар профессор, 27 нафар дотсент)
љалб гардидаанд. Тибқи ҷадвали тасдиқшуда устодон дар шуъбаи
магистратура дарси кушод медиҳанд, ки аз ҷумла дарси кушоди
дотсент Самадов Б.О. дар курси 2 ихтисоси 1-24 01 02 ҳуқуқшиносӣ, дотсент Раҳматова З. дар курси 2 ихтисоси
ҳуқуқшиносӣ ҷолиби қайд мебошанд.
Љараёни фаъолияти илмї-тадқиқотӣ дар магистратура.
Магистрантони соли дуввум бо мавзўъњои илмии тасдиќшуда ба
роњбарони илмї вобаста карда шудаанд. Тибќи Низомномаи
магистратура магистрант зери роњбарии иљрокунандаи масъул
(роњбар) дар давоми 2 сол тадќиќоти илмї-амалиро оид ба
фаслњои (даврњо, супоришњо) мавзўъ мутобиќан ба методикаи
муќарраршуда ба сомон мерасонад, дар гузаронидани таљрибањо
ширкат меварзад, назорат ва санљишњо гузаронида, дар асоси
онњо хулосањо медињад. Дар тадќиќоти илмии худ аз
муваффаќиятњои навини илм ва техникаи ватанї ва љањонї
истифода менамояд. Дар кори амалан љорї намудани натиљањои
тадќиќот дар кори конференсияњо ва семинарњо, чопи корњои
илмї иштирок мекунад.
Мувофиќи Низомномаи магистратура роњбари илмї корњои
омодагиро зери назорати умумии мудири кафедра ва мудири
шуъбаи магистратура ба роњ монда, аз натиљаи корҳои ба сомон
расонидашуда њар се моњ як маротиба ба кафедра ва мудири
шуъбаи магистратураи донишгоњ њисобот пешнињод менамояд.
Соли дуввум аст, ки гузаронидани аттестатсияи курси
хатмкунанда дар ду давра ба анъана дароварда шудааст. Санањои
21-28 октябри соли ҷорӣ аттестатсияи корҳои илмию таҳқиқотии
магистрантони курси 2 гузаронида шуд. Баргузории аттестатсия
ба натиљабардории иљрои нақшаи инфиродии магистрантон,
пурра намудани мундариљаи рисолаҳои магистрӣ, чопи мақолаҳо,
омўзиш ва истифодаи
самараноки сарчашмаҳо мусоидат
менамояд.
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Сазовори стипендияи раиси вилояти Суѓд
гардидани
магистрантон Н. Ањророва, М. Љабборова, М. Њамроева,
Д.Саломов;
3 нафар магистрантон бо дипломи сурх хатм
намуда, идома додани тањсил дар зинаи докторантура (PHD);
мунтазам чопи маќолањои магистрантон дар маљаллањои илмї;
иштироки магистрантон тариќи онлайн дар конфронсњои илмию
амалии кишварњњои Беларуссия, Украина, Барнаул дастовардњои
назарраси магистрантон дар соли сипарї ба њисоб мераванд.
Фаъолияти докторантура аз рӯйи ихтисос (PhD. Дар
донишгоњ фаъолияти докторантура аз рўйи ихтисос (PhD), тибќи
Низомномаи докторантура аз рўи ихтисос (PhD), ки бо ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 25 феврали соли 2017, тањти
№93 тасдиќ шудааст, ба роњ монда шудааст.
Соли таҳсили 2020-2021 аз рўйи 3 ихтисос докторантон аз
рўйи ихтисос (PhD) таҳсил карда истодаанд.
Шумораи
докторантон аз рўйи ихтисос (PhD) дар соли тањсили 2020-2021
ба тариқи зайл аст:

Курс
Курси 1
Курси 2
Курси 3

3
4
-

6Д070400 Техникаи
њисоббарор
ва таъминоти
барномавӣ
2
2

Њамагї

7

4

Ихтисос

6Д030100 Њуќуќшиносї

6Д050600Иќтисодиёт

Њамагї

9
10
5

12
16
7

24

35

Тибќи Низомномаи докторантура аз рўи ихтисос ва наќшаи
таълимии тасдиќгардида дар се соли тањсил дар докторантура ба
таври умумї барои омўзиши фанњои њатмї, интихобї,
таљрибаомўзї, аттестатсияи љорї, корњои илмї-тадќиќотї,
аттестатсияи давлатии љамъбастї, имтињони комплексї, иљро ва
њимояи рисолаи докторї 180 кредит људо карда шудааст. Аз рўи
кредитњои људошуда вобаста ба курсњо барои докторантони
курси 1-ум таљрибаомўзии омўзгорї, докторантони курси 2-юм ва
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3–юми ихтисоси 6D050602- иќтисодиёти минтаќа таљрибаомўзии
илмїтањќиќотиро
дар
назди
кафедрањои
тахассусї
гузарониданд.
Тибќи Низомномаи докторантура аз рӯи ихтисос аз 25
феврали соли 2017, № 93 ва фармоиши ректори донишгоњ аз
06.05.2019, тањти № 47 санаи 7 майи соли 2020 аттестатсияи хатми
докторантон аз рўйи ихтисос баргузор гардид. Имтињон тибќи
љадвали тасдиќшуда санаи 07.05.2020 баргузор гардид. Он аз
фанњои заминавї ва касбї, фанњои њатмии барномаи таълимии
докторантура аз рўйи ихтисоси 6D050600 – иќтисодиёт,
методикаи таълим дар мактабњои олї, методологияи тањќиќоти
илмї, иќтисодиёт ва идоракунии минтаќа дар шакли шифоњї
гузаронида шуд. Натиљањои имтињони маљмўї бо протокол ба
танзим дароварда шуда, он аз љониби раис ва аъзоёни комиссия
ба имзо расонида шуд.
Њамзамон дар асоси Низомномаи докторантура аз рўйи
ихтисос (PhD), ки бо ќарори мушовараи Вазорати маориф ва
илми Љумњурии Тољикистон аз 28 майи соли 2015, №14/35 тасдиќ
карда шудааст, бо маќсади муайян кардани имконияти давом
додани тањсил ва навиштани кори илмии докторантон аз рўи
ихтисос (PhD) тибќи фармоиши ректори донишгоњ, №62 аз
28.08.2020, бо њайати комиссия санаи 29 августи соли љорї
аттестатсияи тахассусии докторантони курсњо 3-юми шўъбаи
рўзонаи ихтисоси 6Д050600- иќтисодиёт ташкил карда шуд.
Дар асоси Низомнома
оид ба тайёр намудани
кадрњои илмї ва илмию
педагогї, ки бо ќарори
мушовараи Вазорати маориф
ва
илми
Љумњурии
Тољикистон аз 30 марти соли
2006, № 6/4 тасдиќ шудааст,
аспирантон ва унвонљўён њар
сол ду маротиба аз аттестатсияи кафедра гузаронида мешаванд:
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Аспирант

Докторапнт

Унвонљўй

Аспирант

Докторант

Унвонљўй

28
40

3
3

7
24

18
13

2
2

6
22

15
9

1
1

1
2

3
4

6
14

4
8

3
3

5
8

-

4

5
4

-

3

4
3

-

1

1
1

7
4

5
4

1

-

-

1

-

-

1

-

-

-

2

19

7

-

12

6

-

10

1

-

2

101

13

35

53

10

31

42

3

4

11

Унвонљўёни фаъол

Унвонљўй

Аз аттестатсия
нагузашт

Докторант

Аз аттестатсия
гузашт

Аспирант

Њуќуќшиносї
Бизнес ва
идоракунї
Молия
Инноватсия ва
телекоммуник
атсия
Бањисобгирї
ва андоз
Сиёсатшиносї
ва МБ
Њамагї

Теъдод

Њамагї

Факултетњо

Аз муњокимаи
пешаздифоь гузаштанд
Мўњлати унвонљўйї ба
охир расид
Аспирантони
фаъол
Докторантони фаъол

Натиљаи аттестатсияи аспирантон, докторантон ва унвонљўён
(декабри соли 2020)

15
9

-

6
2
2
3

3

-

-

1

7

8

7

-

10

40

32

13

3
1

42

4
3

Дар рафти аттестатсияи навбатї муайян гардид, ки аз
теъдоди умумии кормандоне, ки ба корњои илмию тањќиќотї
машѓуланд, 40 нафар аз муњокимаи пешаздифої гузаштаанд ва
рисолањои илмии худро ба Шўрои дифоъ пешнињод намудаанд.
Самтњои
корњои илмї-тадќиќотї ва натиљањо. Дар 6
факултет ва
28 кафедра тањќиќот аз рўи самтњои
мутамарказонидашудаи
назарияи
иќтисодї
(иќтисодиёти
фундаменталї), иќтисодиёт ва наќшагирї, ташкили идоракунии
хољагии халќ (иќтисодиёти амалї), асосњои назариявї – њуќуќии
давлати њуќуќбунёд, муаммоњои такмили ќонунгузорї ва тањкими
ќонуният дар замони муосир, забоншиносии муќоисавї, тадќиќи
таносуби раванди инсон, илм ва маданият аз диди фалсафї”,
тањаввул ва инкишофи забони адабии њозираи тољик, муаммоњои
раванди сиёсии замони муосир ва сиёсати байналхалќї, таърих
ва фарњанги халќи тољик дар даврањои бостон, нав ва навтарин,
муодилањои диференсиалї, алгебра ва назарияи ададњо,
геометрия, назарияи функсияњо, илмњои љамъиятшиносї: назария
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ва амалияи ташаккул” ва ташаккули низоми инноватсионї ва
телекоммуникатсионї барои солњои 2015-2020 ба роњ монда
шуда, он љамъбаст карда шуд. Аз рўйи 12 номгўи корњои илмию
тањќиќотї соли 2020 вобаста ба мавзўъњои зерин чунин корњо ба
анљом расонида шуданд:
1. Асосњои назариявї – њуќуќии давлати њуќуќбунёд, муаммоњои
такмили ќонунгузорї ва тањкими ќонуният дар замони
муосир- 151 маќолаи илмї, 1рисолаи докторї, 1 рисолаи
номзадї.
2. Забоншиносии муќоисавї, тадќиќи таносуби раванди инсон,
илм ва маданият аз диди фалсафї-180 маќолаи илмї
3. Иќтисодиёт ва наќшагирї, ташкили идоракунии хољагии халќ
(иќтисодиёти амалї)-164 маќола, 9 рисолањои номзадї
4. Муаммоњои раванди сиёсии замони муосир ва сиёсати
байналхалќї, таърих ва фарњанги халќи тољик дар даврањои
бостон, нав ва навтарин, илмњои љамъиятшиносї: назария ва
амалияи ташаккул-160 маќолаи илмї, 4 рисолаи номзадї.
5. Муодилањои диференсиалї, алгебра ва назарияи ададњо,
геометрия, назарияи функсияњо-1 рисолаи номзадї.
6. Назарияи иќтисодї (иќтисодиёти
фундаменталї) 91
маќола, 3 рисолаи докторї.
7. Тањаввул ва инкишофи забони адабии њозираи тољик, 60
маќолаи илмї.
8. Ташаккули низоми инноватсионї ва телекоммуникатсионї180 маќолаи илмї.
Таълифоти илмї дар соли 2020. Дар маљмўъ, соли 2020 аз
љониби устодони донишгоњ 7 монография, 169 маќола дар
маљаллањои илмии аз тарафи КОА (ВАК) тавсияшуда, 184 маќола
дар конференсияњои илмии байналмилалї, 183 маќола дар
конференсияњои илмии љумњуриявї ва 311 маќолањои илмї дар
маљмўаи дохилидонишгоњї ба нашр расонида шуданд.
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Соли 2020 ду силсила
маљаллаи илмии «Ахбори
ДДЊБСТ» тибќи наќша
дар се шумора ба нашр
расида, сариваќт шакли
электронии он дар сайти
маљалла, тибќи шартнома
дар китобхонањои илмїэлектронии Русия љойгир
ва дастраси муаллифон
гардид. Дар ду силсилаи
маљалла 103 маќолаи устодону олимони ватаниву хориљї ба табъ
расид. Аз онњо дар бахши илмњои њуќуќшиносї – 10 маќола,
бахши илмњои иќтисодї – 33 маќола, бахши илмњои
сиёсатшиносї – 13 маќола, бахши илмњои таърих – 9 маќола,
бахши илмњои филология – 38 маќола љой дода шуданд.
Шумораи №1(82) дар ду силсила – гуманитарї аз 152 сањифа,
љомеашиносї 205 сањифа, њамчунин шумораи №2 (83) дар ду
силсила - гуманитарї аз 147 сањифа, љомеашиносї 184, №3(84)
гуманитарӣ 152 сањифа, №3(84) ҷомеашиносӣ 178 саҳифа иборат
мебошанд.
Аз 65 маќолаи устодони беруназдонишгоњ 11 маќола ба
ќалами муаллифони хориљи кишвар (аз љумла як маќола аз
Љумњурии Ќирѓизистон ва 10 маќола аз Федератсияи Русия)
тааллуќ дорад.
Дар соли 2020 аз њисоби устодони донишгоњ 305 нафар ва
берун аз донишгоњ 54 нафар ба маљаллаи илмии донишгоњ обуна
шуданд, ки
дар маљмўъ теъдоди онњо 359 нафарро ташкил
медињад.
Дар донишгоњ Нашриёти «Дабир» фаъолият дорад. Давраи
њисоботї аз љониби кормандони нашриёт маҷмӯаи мақолаҳои
конференсияҳои донишгоҳӣ ва маводи ба нашр тавсияшуда
таҳрир гардида, ба стандартҳои давлатии табъу нашр мутобиқ
гардонида шуд.
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Ҳамасола, дар донишгоҳ конференсияҳои илмиву назариявӣ,
илмию амалӣ, илмию методӣ, форум ва мизҳои мудаввар
баргузор гашта, фишурдаи маърӯза ва мақолаҳои илмии олимону
профессорон, устодону унвонҷуён ба нашриёт ворид мешаванд.
Ҳар як маводи воридшуда бо қарори Шӯрои татбиқ ва нашри
корҳои илмӣ-таҳқиқотии донишгоњ ва тибқи Стандарти
байналмилалии рақамгузории китоб (ISBN) ба нашр тавсия карда
мешавад.
Интишороти
нашриёти
«Дабир»
дар
сомонаи
расмии донишгоҳ www.tsulbp.tj , бахши адабиёти тозанашр
ҷойгир карда мешавад.
Давоми сол нашриёти “Дабир” маводи конференсияҳои
“Ҷавонон дар пайроҳаи таҳқиқ. //Маҷмӯаи мақолаҳои устодон ва
магистрантони ДДҲБСТ. -Хуҷанд: “Дабир”, 2020.- 160 саҳ. (50
адад); конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-назариявӣ таҳти унвони
«Такмили қонунгузории зиддикорупсионӣ: муаммоҳо ва
дурнамои рушд» (4 феврали соли 2020).-Хуҷанд: “Дабир”, 2020.300 саҳ. (50 адад); конференсияи илмӣ-амалии вилоятӣ таҳти
унвони «Системаҳои иттилоотӣ: муаммоҳо ва дурнамои рушд» (3
апрели соли 2020).- Хуҷанд: “Дабир”, 2020.- 180 саҳ. (50 адад);
конференсияи анъанавии илмӣ - амалии олимону профессорон ва
муҳаққиқони ҷавон таҳти унвони «Рушди фанҳои табиатшиносӣ,
дақиқ ва риёзӣ дар низоми ташаккулёбии иқтисодиёти рақамӣ».Хуҷанд: “Дабир”, 2020 (дар панҷ бахш, 250 адад);
“Аккредитатсияи байналмилалӣ – омили баланд бардоштани
сифати таълим” -Хуҷанд: Дабир, 2020. - 382 с.; “Таъмини рушди
устувор ва рақобатпазирии иқтисодиёти Тоҷикистон дар шароити
ҷаҳонишавӣ”. - Хуҷанд: Дабир, 2020. – 468 с. тањрир ва ба нашр
расонд.
Вазъи машваратњои илмї ва илмї-техникї. Яке аз самтњои
муњими фаъолияти раёсати илм ва инноватсия дар донишгоҳ
ин бевосита бо таъмини иштироки ташкилу баргузории
њамоишҳои илмї ба њисоб меравад.
94

30 сентябри соли 2020 дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон тибқи
нақшаи баргузории
чорабиниҳои илмӣ ва илмию техникӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон барои соли
2020, дар мувофиқа бо
Вазорати маориф ва
илми
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
бо
иштироки
меҳмонони
хориҷӣ
конференсияи
байналмилалии илмию
методӣ таҳти унвони
«Аккредитатсияи
байналмилалӣ – омили баланд бардоштани сифати таълим»
баргузор гардид. Ҳамоиши байналмилалӣ дар реҷаи «онлайн»
доир гардида, дар ҷараёни он олимону донишмандон аз
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии дохил ва хориҷи кишвар,
ҳамчунин намояндагони марказҳои илмӣ ширкат варзиданд.
Нахуст, муовини ректори донишгоҳ оид ба робитаҳои
байналмилалӣ, профессор Даврон Бобоҷонов конференсияи
байналмилалиро ифтитоҳ намуда, меҳмононро муаррифӣ ва
мавзӯи ҳамоишро заруриву саривақтӣ маънидод кард.
Сипас, муовини ректор оид ба илм ва инноватсия, профессор
Турақул Ризоқулов иброз дошт, ки Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон афзудаанд: “Моро зарур аст, ки боз
ҳам
зиёдтар
заҳматкашида, ба масъалаи 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”.
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Ҳамчунин, роҳбари Маркази илм ва фарҳанги Русия дар
шаҳри Душанбе Иванов Иван Сергеевич вобаста ба
конференсияи байналмилалии илмӣ-методӣ таҳти унвони
«Аккредитатсияи байналмилалӣ – омили баланд бардоштани
сифати таълим» иҳзори назар кард.
Дар идомаи ҳамоиш Диана Фрайбергер роҳбари Фонди
аккредитатсияи
барномаҳои
байналмилалии
бизнесмаъмуриятчигӣ (FIBAA) аз Олмон таҳти номи "Аккредитатсияи
байналмилалӣ дар минтақаи Авруосиё: равишҳо ва дурнамо",
Жумагулова
Алина
Бакытжановна-директори
Агентии
мустақили
Аккредитатсия
ва
рейтинг, номзади илмҳои
ҳуқуқшиносӣ, Ҷумҳурии Қазоқистон
дар мавзӯи
“Аккредитатсияи байналмилалӣ дар Осиёи Миёна”, Пономарев
Максим Александрович, декани факултети менеҷмент, номзади
илмҳои иқтисодӣ, дотсенти Донишгоҳи иқтисодии Россия ба
номи Г.В. Плеханов дар мавзӯи “Манфиатҳои аккредитатсияи
байналмилалӣ барои муассисаҳои таҳсилоти олӣ ҳангоми
воридшавӣ ба фазои таҳсилоти ҷаҳонӣ”, Даврон Бобоҷонов дар
мавзӯи “Бо кор таъминкунӣ - нишондиҳандаи муҳими сифати
таҳсилоти олӣ” маърӯзаҳо ироа намуданд.
Дар конференсия қайд карда шуд, ки таҷрибаи фаъолияти
донишгоҳҳои бонуфузи ҷаҳон собит менамояд, ки яке аз омилҳои
баланд бардоштани сифати таҳсилот дар ҷаҳон ташкил ва
баргузор намудани аккредитатсияи байналмилалии барномаҳову
ихтисосҳои таълимӣ маҳсуб мешавад. Аз аккредитатсияи
байналмилалӣ гузаронидани ихтисосҳои муассисаҳои олӣ
афзалиятҳои зиёд, ба монанди таъмини сифати барномаҳои
таълимӣ, рақобатпазирии муассисаҳои олӣ ва эътироф гардидани
дипломи муассисаҳои ҷумҳурӣ дар дигар давлатҳоро доро
мебошад.
Санаи 11 декабри соли 2020 дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон
тибқи Нақшаи баргузории
чорабиниҳои илмӣ ва илмию техникӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон
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барои соли 2020 Форуми ҷумҳуриявии иқтисодӣ дар мавзӯи
«Таъмини рушди устувор ва рақобатпазирии иқтисодиёти
Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ» бахшида ба 30-солагии
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор гардид.

Дар кори Форум вазири маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон академик Муњаммадюсуф Имомзода, директори
Институти иқтисодиёт ва демографияи Академияи миллии
илмњои Љумњурии Тољикистон, профессор Шариф Раҳимзода
тариќи онлайн ва муовини аввали вазири рушди иқтисод ва
савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон Ашўрбой Солеҳзода, муовини
раиси вилояти Суғд Анвар Яъкубӣ, коршиносон, олимону
мутахассисони соњавї, соҳибкорону намояндагони муассисаҳои
илмию таълимӣ ва роҳбарону намояндагони ширкатҳои ватанӣ
иштирок ва баромад карданд.
Ректори донишгоҳ, профессор Муъмин Шарифзода Форуми
ҷумҳуриявиро ифтитоҳ намуда, таъмини рушди босуботи
иқтисодӣ, фароҳам овардани фазои мусоид барои рушди
соҳибкорӣ, ҷалби сармоя ва воридоти технологияҳои пешрафта,
ташкили ҷойҳои нави корӣ ва ба ин васила таъмини зиндагии
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шоистаи ањолиро аз масъалањои асосии давлату Њукумати
мамлакат арзёбї намуд. Таъкид гардид, ки баргузории Форуми
иқтисодии ҷумҳуриявї бо љалби олимону мутахассисони соњавї
дар таъмини рушди устувор ва рақобатпазирии иқтисодиёти
Тоҷикистон дар шароити ҷаҳонишавӣ омили муњим хоњад буд.
Сипас, вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон,
академик Муҳаммадюсуф Имомзода тариқи онлайн баромад
намуда, таъкид дошт, ки итминон дорем, ки дар доираи кори
Форум мубодилаи афкор перомуни дарёфт ва пешниҳоди роҳҳои
таъмини рушди босуботи иқтисодӣ, баланд бардоштани сатҳи
рақобатпазирии кишвар дар шароити имрўзаи ҷаҳонишавӣ ва
фароҳам овардани заминаи мусоид љињати ҳамбастагии илму
истеҳсолот сурат мегирад ва хулосаю пешнињодоти олимону
мутахассисон дар амалишавии њадафњои стратегии давлат
заминаи мусоид хоњад гузошт.
Дар идома олимону мутахассисони соҳа дар мавзӯҳои ҳолати
муосир, муаммоҳо ва рушди устувори макроиқтисодии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, рушди устувории иҷтимоии - иқтисодӣ дар шароити
таҳдидҳои нав ва оқибатҳои COVID – 19, ҷабҳаҳои назариявӣ ва
амалии таъмини рақобатпазирии иқтисодиёти Тоҷикистон,
иқтисодиёти
рақамӣ
дар
низоми
баланд
бардоштани
рақобатпазирии хоҷагидории миллӣ ва рушди устувор,
ташаккули муҳити мусоиди сармоягузорӣ, рушди инноватсионӣ
ва модернизатсияи иқтисодӣ, ниҳодҳои молиявӣ ва қарзии рушди
устувор ва рақобатпазирии иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
саноатикунонии босуръат – кафили гузариши иқтисодиёти миллӣ
ба иқтисодиёти саноатӣ-инноватсионӣ маърӯзаҳои илмӣ ироа
намуданд.
Дар маърўзањои илмї хулоса карда шуд, ки бо татбиқи
дастовардҳои илмӣ дар истењсолот сатҳу сифати маҳсулоти
истеҳсолшаванда беҳтар гардида, ба талаботи меъёрҳои
байналмилалӣ ҷавобгӯ ва миқдори маҳсулоти содиротӣ ва
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воридотивазкунанда меафзояд. Ин омилњо ба рушди босуботи
иқтисодиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири мусбї хоњад расонд.
Дар доираи кори Форуми иқтисодии ҷумҳуриявии «Таъмини
рушди устувор ва рақобатпазирии иқтисодиёти Тоҷикистон дар
шароити ҷаҳонишавӣ» нимаи дуюми рўз бо иштироки
соҳибкорони ватанӣ, докторантон, унвонҷӯён, магистрантон ва
донишҷӯёни донишгоњ мизи мудаввар баргузор гардид.

Дар мизи мудаввар њамкорони мо – намояндагону роњбарони
бокнњои “Амонатбонк”, “Ориёнбонк”, “Эсхата”, “Имон”, Њумо,
МОИ “Суѓд”, ширкатњои истењсолии “Фаровон-1”, “33”,
“NEKSIGOL”, «Дўстї-Алишер», «Азизї», «Файзи Расул»,
«Арча», «Стар-Пласт», «Manzil», ширкати мобилии TCELL,
мењмонхонаи KHUJAND-STAP, ширкати туристии Зарафшон
иштирок ва баромад намуданд.
Мутахассисон бо маърўзањои хеш перомуни иқтидори
иқтисодии вилояти Суғд, нақши ЉСК «Ќолинњои Ќайроќќум» дар
саноатикунонии кишвар, саҳми ЉДММ «АгроАшт» дар рушди
соҳаи кишоварзӣ, омилњои баланд
бардоштани
дониши
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иќтисодии соњибкорон дар шароити муосир (љањонишавї)»,
ањамияти малакањои касбии мутахассисон дар таъмини рушди
устувор, наќши ташкилоту корхонањои фаъолиятдоштаро дар
рушди иќтисодиёти миллї баён доштанд.
Сипас, байни сардори
шуъбаи хизматрасонӣ ба
андозсупорандагони
Раёсати
андоз
дар
вилояти Суғд, роњбари
ширкатњои
“Азизї»,
«Рахшона»,
«Равзана»,
«Арча»,
«ДўстїАмирхон»,
«НексиголНавовар»,
«Роњи
абрешим», директорони генералии «Яхмоси 33», Гулистони
Душанбе», «Элегант», ФЌХ “Имон”, “Матин”,
“Арванд”,
«Тавњидбонк», “Њумо” роњбарони Ассотсиатсияи соњибкорони
«Њадид», «Сафеда» ЧП «Сангинов» ва иштирокчиёни мизи
мудаввар мубодилаи афкор ба миён омад.
Дар охир маросими бастани шартнома бо њамкорон сурат
гирифт.
Дар кори Форуми иқтисодии ҷумҳуриявии «Таъмини рушди
устувор ва рақобатпазирии иқтисодиёти Тоҷикистон дар шароити
ҷаҳонишавӣ» аз маќолаю гузоришоти илмии дар бахши пленарї,
мизи мудаввар ва бахшњо барассишуда ва мубодилаи афкор
олимону мутахассисон дар шароити иќтисоди бозорӣ ба роњ
мондани ҳамкориҳои мутақобилан судманд бо давлатњои хориљї,
омода намудани мутахассисони лаёқатманди ба талаботи бозори
меҳнат ҷавобгӯ, татбиќи илм дар истеҳсолот, баланд бардоштани
сатҳу сифати маҳсулоти истењсолї, афзоиш додани содироти
маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза ва воридотивазкунанда,
истифодаи воситаҳои танзими иқтисодии хориҷии ба
муносибатҳои бозорӣ хос, фароҳам овардани фазои боз ҳам
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мусоиди соҳибкорӣ, дастгирии соњањои мухталифи соњибкории
миллї, истифoдаи самаранoки иқтидoрҳoи иқтисoдии кишвар дар
истеҳсoлoти мoлҳoи сoдирoтӣ, љалби сармoягузoрoни хoриҷӣ ва
дoхилӣ ба истеҳсoлoт, дарёфти самтҳои муосири рушди соҳаи
сайёҳии байналхалќї, рушди муносибатњои танзимкунанда дар
доираи иќтисодиёти раќамї, истифодаи технологияи раќамї дар
андозбандї, тањияи замимањои мобилї, ташкили њарчи бештари
корхонањои истењсоли мањсулоти саноати хўрокворї дар шањру
ноњияњои кишвар, истењсоли мањсулот мутобиќ ба стандартњои
байналмилалї, таъмини бехатарии мањсулоти саноати хўрокворї,
коркарди низоми сифати мањсулоти кишоварзї, афзоиши њаљми
содироти мањсулоти соњаи саноати хўрокворї тавассути љорї
намудани сертификатсиякунонии байналмилалї, тақвияти
раванди воридшавии субъектҳои миллӣ ба фазои байналмилалии
иқтисодиёти ҷаҳонӣ, густариши ҳамкориҳо бо ниҳодҳои
молиявии байналмилалӣ ва минтақавӣ, истифодаи оќилонаи
нерӯи гидроэнергетикї, маданияти
баланди хизматрасонии
тиҷоратӣ, минимизатсиякунї, омўзиши таљрибаи љањонии
танзими андозии нархгузории трансфертї ва татбиќи он дар
шароити Љумњурии Тољикистон, таҳкими суботи сиёсӣ ва
амнияти миллӣ, таъсиси минтаќањои махсуси иќтисодї, рушди
хизматрасонии иттилоотї, тaъмини шaффофияти фaъолияти
истеҳсолию хоҷaгидории корхонaҳои бaхши ҷaмъиятӣ, танзими
нархгузории трансфертиро омили муњим дар таъмини рушди
босуботи иқтисодӣ ва баланд бардоштани сатҳи рақобатпазирии
кишвар дар шароити имрўзаи ҷаҳонишавӣ ва фароҳам овардани
заминаи мусоид дар ҳамбастагии илму истеҳсолот натиљагирї
карданд.
Санаи 13 марти соли 2020 дар донишгоњ конференсияи илмӣамалии байнидонишгоҳӣ доир гардид. Ҳамоиш “Ҷабҳаҳои
иқтисодиву молиявии саноатикунонии босуръати иқтисодиёти
миллӣ” унвон дошта, олимону мутахассисон ва иқтисоддонҳоро
ба ҳам овард. Муовини ректор оид ба илм ва инноватсия,
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профессор Ризоқул Тӯрақулов конференсияро ифтитоҳ намуда
афзуд, ки бо назардошти аҳамияти соҳаи саноат дар ҳалли
масъалаҳои иқтисодиву иҷтимоӣ ва таъсиси ҷойҳои корӣ
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон ҳадафи чоруми миллиро

саноатикунонии кишвар унвон кардаанд. Дар идомаи
конференсия як зумра олимону мутахассисон аз донишгоҳу
минтақаҳои озоди иқтисодӣ ва корхонаҳои бузурги саноатӣ дар
мавзӯҳои “Финансого-кридитные и внешнеэкономические
механизмы индустриализации экономики Таджикистана”,
“Саҳми Минтақаи озоди иқтисодии Суғд дар саноатикунонии
кишвар”, “Мавқеи СБҲМ дар такмили низоми баҳисобгирӣ ва
ҳисобот”,”Муаммоҳои асосии рушди пасобӯҳронии низоми
бонкӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон” маърӯзаҳо ироа намуданд.
Конференсияи байнидонишгоҳии «Ҷабҳаҳои иқтисодиву молиявӣ
саноатикунонии босуръати иқтисодиёти миллӣ» дар бахшҳои
алоҳида идома карда, мутахассисону олимон дар мавзӯҳои
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мухталиф баромад намуданд. Зикр шуд, ки баргузории ин қабил
конференсияҳо имконият медиҳад то олимону мутахассисон дар
мавзӯҳои гуногуни иқтисоду саноати миллӣ корҳои илмиву
таҳқиқотӣ анҷом дода, ба рушди соҳаи саноат дар мамлакат ва
ноил гардидан ба ҳадафи чоруми миллӣ – саноатикунонии
мамлакат қадамҳои устувор гузоранд.
Асри ХХI замони пешрафти бесобиқаи илм ва техникаву
технологияи навин ба ҳисоб меравад. Бо мақсади истифодаи
самараноки технологияи муосир дар раванди таълиму тарбия,
густариши тафаккури техникии ҷавонон, ба роҳ мондани
таҳқиқотҳои бунёдӣ дар ин самт дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон конференсияи илмию амалии
вилоятӣ доир гардид. Ҳамоиш “Системаҳои иттилоотӣ: муаммаҳо
ва дурнамои рушд” унвон дошта, бо ташаббуси кафедраҳои
технологияи иттилоотӣ дар иқтисодиёт ва технологияҳои
иттилоотию коммуникатсионӣ ва барномарезӣ баргузор карда
шуд. Дар кори конференсия як зумра олимону донишмандон ва
устодон аз донишкадаву донишгоҳҳои касбии олии вилоят
иштирок намуданд.
Дар кори конференсия баромадкунандагон дар мавзӯҳои
“Системаҳои иттилоотӣ дар микросерверҳо”, “Муаммоҳои
таълими фанни математика ва ташаккули салоҳиятнокии
донишҷӯён дар шароити муосир” маърӯзаҳо ироа намуданд.
Санаи 22 -25 апрели соли 2020 дар донишгоњ бахшида ба
истиқболи 30 – солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Рўзи илми тоҷик ва ҳафтаи илм конференсияи
анъанавии илмию амалии олимону профессорон ва муҳаққиқони
ҷавон таҳти унвони «Рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва
риёзӣ дар низоми ташаккулёбии иқтисодиёти рақамӣ» доир
гардид.
Ҷаласаи пленарии конференсияро ректори донишгоҳ,
профессор Муъмин Шарифзода ифтитоҳ намуда, афзуд, ки
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти
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Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар мулоқот бо
зиёиён, донишмандон ва аҳли маорифи кишвар бо мақсади
пешрафти соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат, бахусус,

илму техника, тақвияти тафаккури техникии аҳолӣ, дар навбати
аввал ҷавонон, технологияҳои муосири таълимиву инноватсионӣ,
робитаи ногусастании илм бо истеҳсолот, тарбияи мутахассисони
дорои сатҳи баланди касбӣ ва ватандӯсту худогоҳ,
мутобиқгардонии сифати таҳсилот ба меъёрҳои байналмилалӣ ва
ворид шудан ба фазои таҳсилоти ҷаҳонӣ дастурҳои мушаххас
доданд, ки имрўз аз ҳар як нафар шаҳрванди ватанпарвару
ватандўст, махсусан аҳли зиё, олимону устодон, омўзгорон,
бахусус ҷавонон бобати таҳкими ҷанбаҳои давлатдории миллӣ,
рушди босуботи кишвар масъулияти баландро тақозо менамояд.
Дар робита ба таъкиди Сарвари давлат баргузории ҳамоиши
имрўза тадбирҳои амалӣ дар роҳи пешрафти илмҳои бунёдӣ ва
техникиву технологӣ, фароҳам овардани фазои мусоид маҳсуб
меёбад.
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Сипас, намояндаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии
вилояти Суғд номаи табрикотии Раиси вилоятро бахшида ба Рўзи
илми тоҷик ироа намуд. Дар идома аз ҷониби олимону устодон
перомуни дастовардҳои Истиқлолияти давлатӣ ва таъмини
амнияти миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон, саҳми Пешвои миллат
дар рушди илм ва инноватсия, истифодаи самараноки заминҳои
кишоварзӣ дар таъмини амнияти озуқаворӣ, мавқеи фанҳои дақиқ
ва риёзӣ дар тайёр намудани мутахассисони касбӣ, масоили
иқтисодиёти рақамӣ дар қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон,
нақши саноат дар рушди иқтисодиёти вилояти Суғд гузоришоти
илмӣ пешниҳод гардида, мавриди баррасӣ қарор доштанд.
Атрофи мавзўъҳои баррасишуда музокира ва суолу ҷавоб сурат
гирифтанд.
Дар бахши дуюми конференсия бо қарорҳои Комиссияи олии
аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ду
нафар устодони донишгоҳ, ки сазовори унвонҳои илмии
профессор ва дотсент гардиданд, диплом тақдим карда шуд.
Инчунин, бо қарори Комиссияи олии аттестатсионии назди
Вазорати илм ва таҳсилоти олии Федератсияи Русия ба як нафар,
бо қарорҳои Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ба се нафар устодони донишгоҳ дипломи
дараҷаи унвони номзади илм супорида шуд.
Ҳамчунин, барои хизматҳои бенуқсон дар соҳаи маориф ва
саҳми арзанда дар таълиму тарбияи насли созанда 1 нафар бо
нишони Аълочии маориф ва илми Тоҷикистон, 15 нафар
омўзгорону кормандон бо Ифтихорномаи Вазорати маориф ва
илми Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ шуданд.
Фаъолияти мањфилњои илмї дар донишгоњ. Фаъолияти
мањфили илмии донишљўён дар донишгоњ тибќи Низомномаи
намунавии мањфили илмии донишљўёни муассисањои тањсилоти
олии касбии Љумњурии Тољикистон аз 29.06.2016, №9/41 ба роњ
монда шудааст.
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Мањфили илмии донишљўён бо маќсади љалб намудани
донишљўён ба корњои илмию амалї, ки њамчун љузви муњими
низоми тайёр намудани мутахассисони баландихтисос ва дигар
фанњоро дар бар мегирад, ташкил карда мешавад. Њамчунин
маҳфили илмию тадқиқотии донишҷӯён яке аз воситаҳои баланд
бардоштани дараҷаи донишандӯзӣ ва ҷалб кардани онњо ба
корҳои илмию тадқиқотӣ мебошад. Донишҷӯён дар маҳфили илмӣ
метавонанд
фикру
ақидаи
худро
перомуни
мавзӯи
муҳокимашаванда баён намоянд ва дар баҳсу муҳокимаи илмӣ
иштирок карда, ҷаҳонбинии худро васеъ гардонанд.
Дар донишгоњ, факултетҳои њуќуќшиносї, молия, бизнес ва
идоракунї, инноватсия ва телекоммуникатсия, бањисобгирї ва
андоз ва 28 кафедра, 30 маҳфили илмии донишҷӯён дар назди ин
кафедраҳо таъсис дода шуданд.
Номгўи мањфили илмии донишљўёни ДДЊБСТ
№
1.
2.
3.
4.

Кафедра
Назария, таърихи давлат ва њуќуќ
Њуќуќи конститутсионї
Њуќуќи гражданї ва мењнатї
Њуќуќи соњибкорї ва байналмилалї

5. Њуќуќи љиноятї, криминалистика ва
пешгирии коррупсия
6. Њуќуќи судї ва назорати прокурорї
7. Иќтисодиёти корхонањо ва минтаќа
8. Менељмент
9. Маркетинг-агробизнес
10. Иќтисоди љањонї
11. Назарияи иќтисодї
12. Молия ва ќарз
13. Кори бонкї
14. Забони тољикї
15. Забони русї
16. Хадамоти гумрукї
17. Муносибатњои байналхалќї
18.
19. Забонњои хориљї
20.
21. Сиёсатшиносї
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Номи мањфилњо
«Давлатшинос»
«Конститутсионалист»
«Сивилист»
«Њуќуќшиноси
байналмиллалї»
«Криминалист»
«Ќонуният ва адолат»
«Соњибкор»
«Менељер»
«Агробизнес»
«Интегратсия»
«Пайравони Смит»
«Молиячии љавон»
«Бонкдори љавон»
«Суханвар»
«Молодой литературовед»
«Гумрукшинос»
«Дипломатњои љавон»
«Паёми тарљмун»
«English speaking Clab»
«Discussion Clab»
«Сиёсатшиноси љавон»

22. Таърихи халќи тољик
23. Фанњои љамъиятї
24. Технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї ва барномарезї
25. Технологияҳои иттилоотӣ дар иқтисодиёт
26. Фанњои риёзї-табиатшиносии муосир
27. Забони англисї
28. Бањисобгирии бухгалтерї
29. Аудит ва ревизия
30. Андоз ва андозбандї

«Авасто»
«Љомеашиноси љавон»
«Навоварони љавон»
«Таълифгари муосир»
«Математикони љавон»
«Speak only English»
«Муњосибони љавон»
«Аудиторони муосир»
«Бољу хирољ»

Зикр кардан бамаврид аст, ки
аъзои мањфили илмии
донишљўён дар озмунњои мухталиф ва олимпиадањои фаннї
иштирок карда, ба натиљањои назаррас ноил гардаанд.
ОЗМУНУ ОЛИМПИАДАЊО

Натиљаи озмуни љумњурии «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст»
Тибқи Амри Президенти Љумњурии Тољикистон аз 5 феврали
соли 2020, № АП-1339 бо мақсади баланд бардоштани завқи
китобхонӣ, тақвияти нерӯи зеҳнӣ, дарёфти чеҳраҳои нави
суханвару сухандон , арҷ гузоштан ба арзишҳои миллию
фарҳангии донишҷӯён, ҷалби муҳассилин ба китобхонӣ,
азхудкунии осори бузургону арҷгузорӣ ба китоб ва ба хотири
таљлили сазовори 30-солагии Истиќлолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон озмуни «Фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст» миёни
ќишрњои мухталифи љомеа, аз љумла хонандагону донишљўёни
њамаи зинањои тањсилот ва шањрвандони кишвар роҳандозӣ
гардид.
Љињати баргузории марњалаи аввали озмуни мазкур дар
донишгоњ комиссияи озмунї ташкил карда шуд. Комиссияи
озмунї тибќи наќшаи чорабинињо корњои ташкилию омодагиро
ба роњ монд. Бахусус, тибќи Низомномаи озмун дар доираи
корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ эълонҳо дар сомонаҳои расмӣ ва
иҷтимоии донишгоҳ гузошта шуда, лавҳаҳо дар биноҳои таълимӣ
ва факултетҳои донишгоҳ насб карда шуданд. Аз тарафи раёсати
донишгоҳ, мудирон ва омўзгорони кафедрањои забони тољикї,
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забони русї ва забони англисї донишљўёни болаёќат интихоб
гардида, онњоро њаматарафа ба озмун омода намуданд. Илова
бар ин, мутобиќи супориши ректори донишгоњ њамаи
омўзгороне, ки дар гурўњњои академї машѓулиятњои амалї
мегузаронанд, ду-се нафарї шогирдонашонро ба озмун омода
намуданд.
Тибќи наќшаи чорабинињои раёсати донишгоҳ байни
гурўњњои академї тариќи хаттї ва шифоњї пурсишнома ва
озмуни Иншои бењтарин дар мавзӯи «Нақши китоб дар ҳаёти
донишҷӯ» гузаронида шуд. Барои иштирок дар озмуни мазкур 29
нафар донишҷӯ аз факултетњои донишгоњ ширкат варзиданд. Дар
асоси нақшаи баргузории озмун дар рӯзҳои муқарраргардида дар
ҳамаи факултетҳои донишгоҳ донишљўёни фаъолу ќобилиятноки
њамаи тахассусњои шаш факултет – њуќуќшиносї, бизнес ва
идоракунї, молия, сиёсатшиносї ва муносибатњои байналхалќї,
инноватсия ва телекоммуникатсия, бањисобгирї ва андоз аз рӯи
номинатсияҳои озмун ширкат варзида, њунару истеъдоди худро
нишон доданд. Дар маљмўъ, аз тамоми иштироккунандагони
озмун, ки 200 нафар донишљўйро ташкил медод, аз тарафи њайати
њакамони озмун 105 нафар ба даври якуми донишгоҳӣ роҳ дода
шуданд.
Санаҳои
23-24уми июли соли 2020
дар даври шаҳрии
озмуни ҷумҳуриявии
«Фурӯғи субҳи доноӣ
китоб
аст»
донишҷӯён
ва
устодони донишгоҳ
ғолибият ба даст
оварданд.
Дар
номгӯи «Хондан ва аз
ёд кардани осори адабиёти ҷаҳон» - донишҷӯи курси чоруми
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факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ Манижа
Дадобоева сазовори ҷойи 1-ум (дипломи дараҷаи 1-ум ва
мукофоти пулӣ), дар номгӯи “Хондан ва аз ёд кардани осори
адабиёти муосир” – донишҷӯи
курси сеюми факултети
сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ Манижа Ҳидоятова
(бо тӯҳфаи хотиравӣ), дар номгӯи “Хондан ва аз ёд кардани
осори адабиёти муосир” – донишҷӯи курси якуми факултети
ҳуқуқшиносӣ Шаҳзод Абдуллоев, дар номгӯйи «Хондан ва аз ёд
кардани осори адибони муосири тоҷик» (бо тӯҳфаи хотиравӣ),
донишҷӯи
курси
дуюми
факултети
сиёсатшиносӣ
ва
муносибатҳои байналхалқӣ Умедҷон Шерматов (бо ифтихорнома
ва мукофоти пулӣ),
дотсенти
кафедраи
забони русӣ Атоева
Мамлакат
(бо
ифтихорнома
ва
мукофоти пулӣ), дар
номгӯи «Хондан ва аз
ёд
кардани
осори
адабиёти
ҷаҳон»
дотсенти
кафедраи
забони русӣ Мирзоева
Дилбар
(бо
ифтихорнома ва мукофоти пулӣ) ва дар номгӯи шоирӣ
сармуаллими кафедраи забони тоҷикӣ Мирниёзов Абдуқодир (бо
ифтихорнома ва мукофоти пулӣ ) аз тарафи Мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии шаҳри Хуҷанд қадрдонӣ карда шуда, ба
даври вилоятии озмун роҳхат гирифтанд.
Ҳамзамон санаҳои 21-23 сентябри соли 2020 даври вилоятии
озмуни ҷумҳуриявии “Фурӯғи субҳи доноӣ” баргузор гардида,
дар “Хондан ва аз ёд кардани осори адабиёти ҷаҳон”донишҷӯи
курси сеюми факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои
байналхалқӣ Манижа Ҳидоятова сазовори ҷойи дуюм (бо
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дипломи дараҷаи 2-юм ва мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 6000 сомонӣ)
ва донишҷӯи курси якуми факултети ҳуқуқшиносӣ Абдуллоев
Шаҳзод сазовори ҷойи якум гардида (бо дипломи дараҷаи 1-ум ва
мукофоти пулӣ дар ҳаҷми 8000 сомонӣ), ба даври ҷумҳуриявӣ роҳ
ёфтанд.
Боиси хурсандист, ки дар даври ниҳоии озмуни ҷумҳуриявӣ
ду нафар донишҷӯёни донишгоњ- Шаҳзод Абдуллоев ва Манижа
Ҳидоятова фаъолона иштирок намуда, бо Ифтихорномаи
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон қадрдонӣ карда
шуданд.
Ҳамчунин донишљўёни мазкур аз тарафи ректори донишгоњ
бо мукофоти пулї ва Сипоснома ќадрдонї карда шуданд.
Натиљаи
иштироки донишљўён дар олимпиадањои фаннї барои дарёфти
“Љоми академияи илмњои Љумњурии Тољикистон” (12-13.03.2020)
Р/т
1

Ному насаби донишҷӯй
Азизов Нуронидин
Нуриддинович

2

Рофиев Шавкат
Фирдавсович

3

Авезматова Нигинаљон
Њакимљоновна

4

Темуров Фарњод
Давронович

Дастовард дар олимпиада
Сазовори «Дипломи дараҷаи
2-юми Академияи илмҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон»
Сазовори «Дипломи дараҷаи
3-юми Академияи илмҳои
Ҷумҳурии Тоҷикистон»
Сазовори «Дипломи дараҷаи
3-юм ва Ифтихорномаи
Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон»
Сазовори «Ифтихорномаи
Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон»

Фанни таълимӣ
Физика
Технологияњои
иттилоотї
Химия
Астраномия

Натиљаи
интернет-олимпиадаи байналмилалии донишљўён (25-27.11.2020)
1. Наджмиддинов Амир Равшанджонович - донишҷӯи курси 4,
ихтисоси 1-40.01.01.02т., сазовори ҷои 1 дар Source2016.ru
Информатика (Дипломи дараҷаи як, силсилаи DO-A35353 аз
25 ноябри соли 2020) – Роҳбари илмӣ, дотсент Хӯҷамқулов Р.Б.
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2. Бобоҷонов Шахзод Алишерович – донишҷӯи курси 3, ихтисоси
1-31.03.04.08т., сазовори ҷои 1 дар erudyt-online.ru Основы
компютерной грамотности (Дипломи дараҷаи як, силсилаи
РА380 № 194863 аз 25 ноябри соли 2020) – Роҳбари илмӣ,
дотсент Хӯҷамқулов Р.Б.
3. Шокирова Саодат Сайфуллоевна – донишҷӯи курси 3, ихтисоси
1-31.03.04.08т., сазовори ҷои 2 дар erudyt-online.ru Основы
компютерной грамотности (Дипломи дараҷаи ду, силсилаи
РА380 № 194844 аз 25 ноябри соли 2020) –Роҳбари илмӣ,
дотсент Хӯҷамқулов Р.Б.
4. Маризоев Мухсинджон Салимджонович – донишҷӯи бахши 1,
ихтисоси 1-40.01.02.02т., сазовори ҷои 2 дар erudyt-online.ru
“Основы компютерной грамотности” (Дипломи дараҷаи ду,
силсилаи РА380 № 195541 аз 27 ноябри соли 2020) – Роҳбари
илмӣ, ассистент Ғафурҷонова М.А.
Натиљаи озмунњои байналмилалї
1. Ӯлмасов
Хисрав,
донишҷӯи курси 5-уми
ихтисоси 1-40.01.02.02,
таҳти роҳбарии н.и.и.,
дотсент Хӯҷамқулов Р.Б.
дар
озмуни
байналмиллалии
таълимию
таҳқиқии
“СТУДЕНТ
ГОДА
2020”
бо
лоиҳаи
“Информационно-познавательный портал «МИГРАНТМОБАЙЛ»” ширкат варзида, дар номинатсияи илмҳои
иқтисодӣ сазовори дипломи дараҷаи аввал гардид. Лозим ба
ёдоварист, ки озмуни мазкур аз ҷониби Маркази ҳамкориҳои
илмии байналмиллалии “Новая наука”-и Федератсияи Русия
ташкил ва баргузор карда шудааст.
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Озмуни
вилоятии маќолаи бењтарин дар мавзўи
“Тољикистон – минтаќаи љолиби сайёњї”
Шукуров Достон – донишљўйи курси 2,
ихтисоси њуќуќшиносї, ишѓоли љойи дуюм
Озмуни вилоятии
ихтироъкорон ва навоварон
1. Ќосимов Далер – мудири озмоишгоњи
инноватсионї, ишѓоли љойи 3-юм
Озмуни
донишгоњии иншои бењтарин дар мавзўи
«Пешвои миллат – ифтихори миллат» бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (11.11.2020)
1. Ҷойи якум - Нарзуллоева Маҳлиёхон, донишљўи курси 2-юми
факултети
ҳуқуқшиносӣ,
аз
рӯйи
ихтисоси
ҳуқуқи
байналмилалӣ (Мукофоти пулӣ дар њаҷми 300 сомонӣ ).
2. Ҷойи дуюм -Тоҷиева Мадинахон Наимҷоновна, донишљўи
курси 2-юми факултети бизнес ва идоракунӣ аз рӯйи ихтисоси
идораи давлатӣ (Мукофоти пулӣ дар њаҷми 200 сомонӣ ).
3. Ҷойи сеюм - Омонов
Ҳошимҷон, донишљўи
курси
2-юми
факултети
ҳуқуқшиносӣ, аз рӯйи
ихтисоси ҳуқуқшиносӣ
(Мукофоти пулӣ дар
њаҷми 150 сомонӣ).
4. Ҷойи
дуюм
Дарвешова Моҳпарӣ, донишљўи курси 2-юми факултети
сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ аз рӯйи ихтисоси
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таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ (Мукофоти
пулӣ дар њаҷми 200 сомонӣ).
5. Ҷойи сеюм - Аминҷонова Мадинахон Ҷумабоевна, донишљўи
курси 2-юми факултети молия, аз рӯйи ихтисоси кори бонкӣ
(Мукофоти пулӣ дар њаҷми 150 сомонӣ).

1.

2.

3.

1.

2.
3.
4.
5.

Озмуни донишгоњии “Истеъдод-2020”
аз рўйи номинатсияи “Ғояи беҳтарин”
Ќурбонов
Бањоваддин
Бањодурович, донишљўи
курси 3, ихтисоси 123.01.06.03,
факултети
сиёсатшиносї ва МБ,
љойи якум;
Мирзобоева
Сарвиноз
Собирљоновна, донишљўи
курси 2, ихтисоси 125.01.08,
факултети
бањисобгирї ва андоз,
љойи дуюм;
Одиев Ислом Рўзибоевич, донишљуи курси 4, ихтисоси 124.01.02, факултети њуќуќшиносї, љойи сеюм.
аз рўйи номинатсияи “Ихтирооти беҳтарин”
Ќаробоев Дониёрбек Дилшодљонович, донишљўи курси 4,
ихтисоси
1-31.03.03.08,
факултети
инноватсия
ва
телекоммуникатсия;
Нишонов Љасурбек Љўраевич., донишљўи курси 2, ихтисоси
1-31.03.03.08, факултети инноватсия ва телекоммуникатсия;
Ѓафурљонова Маъсуда Абдувоситовна, магистранти соли 2,
ихтисоси 1-40.01.02.02;
Ахмедов Сарвар Самандарович, донишљуи курси 1, ихтисоси
1-24.01.02, факултети њуќуќшиносї;
Абдусамадов Абдуворис Абдувањобович, донишљўи курси 1,
ихтисоси 1-25.01.03, факултети бизнес ва идоракунї
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аз рўйи номинатсияи “Бизнес –лоињаи беҳтарин”
1. Љабборов
Рухшед Хушбахтович,
донишљўи курси 3,
ихтисоси 1-25.01.04, факултети молия, љойи якум;
2. Мирзољонова Азиза Абдуѓаниевна, Акилжанова Шањзода,
Абдуѓаниева Ганљина, донишљўёни курси 2, ихтисоси 125.01.08, факултети бањисобгирї ва андоз, љойи якум;
3. Бобокалонов Равшан Насимљонович, донишљўи курси 1,
ихтисоси 1-26.01.01, факултети бизнес ва идоракунї, љойи
дуюм;
4. Нарзиддинов Фазлиддин Савриддинович, донишљўи курси 3,
ихтисоси
1-45.01.01.03,
факултети
инноватсия
ва
телекоммуникатсия, љойи сеюм;
5. Каримов Фирдавс Шуњратович, донишљўи курси 2, ихтисоси
1-25.01.04.02, факултети молия, љойи сеюм.
Ихтироъкорї ва навоварї
Дар донишгоњ љињати дар амал татбиќ намудани сиёсати
давлатї дар соњаи илму технология ва принсипњои сиёсати
инноватсионии Љумњурии Тољикистон, њавасмандкунонии
олимони љавон ва баланд бардоштани маќоми онњо дар љомеа,
љалби олимони љавон ва донишљўён ба корњои илмию тањќиќотї,
ихтирооту навоварї ва эљодкорї, рушди илм, тарѓибу ташвиќи
корњои илмию тањќиќотї ва дарёфти истеъдодњои љавон пайваста
тадбирњои мушаххас амалї мегарданд. Натиљаи њамин
тадбирњост, ки њамасола якчанд ихтирооти олимон ва
донишљўёни донишгоњ расман аз ќайди давлатї гузаронида шуда,
соњиби шањодатнома мегарданд. Дар соли 2020 низ дар донишгоњ
якчанд ихтирооту навоварињои олимон ва донишљўён аз љониби
ММПИ Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии
Тољикистон ба ќайд гирифта шуда, соњиби шањодатнома
гардидаанд:
1. Қосимова Д.И., Рофиев Ш. Хомидов Ф.М., Қосимова
М.И., “Автоматизированная база данных «Справочник формул
по экономической теории», №4201800372 аз 03.12.2020;
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2.
Ѓаюров Њ.Ш.,
Рањимова У.Љ., Муродов
М.К.,
Пулотов
Б.Б.
“Манбаи
маълумотњои
иттилоотии
маѓозаи
таъмир
ва
фурўши
ќисмњои
эњтиётии
автомашинањо”,
№1202000484
аз
30.12.2020;
3.
Бањовуддинов
Љ..Х., Лутфуллоев М.Д., Ѓафурљонова М.А. “Коркарди махзани
маълумотиии “Муайян намудани вазни шеър” №1202000467 аз
30.12.2020.
Татбиќи лоињањо ва ихтироот дар доираи фаъолияти Парки
технологї ва лабораторияи инноватсионї. Яке аз самтњои асосии
фаъолияти Парки технологӣ ташкилу ҷустуҷӯи захираҳои
молиявӣ тавассути грантҳо барои рушди малакаҳои илмиву
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инноватсионии
ҷавонон,
мубодилаи
илмии
устодону
профессорон,
даъват намудани олимони донишгоҳҳову
марказҳои илмии ҷаҳон, ташкили курсҳои кӯтоҳмуддати
соҳибкориву молиявӣ ба забонҳои тоҷикӣ, инчунин хориҷӣ барои
ҷавонону соҳибкорони хурду миёна; дастгирии интиқоли
технологияву тиҷоратикунонии навовариҳо; гузаронидани
тадқиқоти сотсиологӣ аз номи донишгоҳҳо бо ҷалби донишҷӯёну
магистрантон; таҳқиқот, аз ҷумла, ҷалби маблағгузории беруна
барои рушди соҳибкории инноватсионӣ; фаъолият дар соҳаи
тарроҳӣ ва чоп ба шумор меравад.
Лоиҳаи "Пешсаф" лоиҳаест, ки дар ҳамкорӣ бо ЮНИСЕФТоҷикистон ташкил ва гузоронида мешавад. Он омӯзишро оид ба
эҷоди лоиҳаҳои тиҷоратӣ, муайян кардани мушкилот то тарҳи
ҳалро дар бар мегирад. Ғайр аз омӯзиш, хатмкунандагони фаъол
бо мураббиён раванди шитоб, яъне малакаи эҷодии худро рушд
додаанд, ки
аз он дар доираи лоиҳаи “Пешсаф” 4 сикл
(давомнокии 1 сикл - 3 моҳ) 2560 донишҷӯёну наврасон огоҳонида
шудаанд ва 146 нафар дар тренинги омӯзишї иштирок варзиданд.
Ҳамзамон, дар таърихи гузаронидани лоиҳаи “Пешсаф” якумин
маротиба ҷамъбасти лоиҳаҳои иштирокчиён бо дараҷаи
байналхалқї гузаронида шуд.
Муаррифии лоиҳаҳои ҷавонон тариқи онлайн аз ҷониби
ҳайати ҳакамон иборат аз намояндагони ширкатҳои РЕМ
Консалгин, @GIZ (Олмон) Юрген Бурц, сарвари ташкилоти
TajRupt Азизджон Азимї, директори ташкилоти Alif Academy
Заррина Раҷабова ва ректори донишгоҳ, профессор Муъмин
Шарифзода баҳогузорӣ гардиданд. Аз рӯи баҳогузории ҳайати
ҳакамон дастаҳои фаъол барои амалӣ намудани лоиҳаҳои худ
маблағгузорӣ шуданд.
Дар натиљаи тренингҳои омӯзишї 48 лоиња пешнињод
гардид, ки 38 лоињаи маќсаднок дастгирии молиявї ёфт. Њоло 25
лоиња дар намуди стартап ќарор доранд ва ба озмуну
мусобиќањои гуногун пешкаш шуда истодаанд.
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Ҳамзамон,
дар
озмоишгоҳи
инноватсионии
Парки
технологии ДДҲБСТ тренинги омӯзишии сатҳи ҷумҳуриявӣ
“Generation unlimeted” бо иштироки 30 нафар донишҷӯёну
наврасон аз ќаламвари вилояти Суѓд доир гардид. Дар рафти
тренинг ба иштирокчиён дуруст муайян кардани мушкилот ва
пешкаш намудани ҳалли беҳтарин омӯзонида шуд
Дар доираи лоињањо якчанд барномањо тањия шуданд. Аз
љумла, дар доираи “Лоињаи љавонї” барномаи тањияшуда оид ба
њолати равонї маслињатњо пешнињод менамояд, барномаи АШФ
барои шахсони имконияташон мањдуд хондани матнро
меомўзонад, барномаи ВАНВЕЙ барои дубора коркарди партови
маводи пласмасї пешбинї шудааст, ки барои љалби донишљўён
ба ихтироъкориву аз худ намудани технологияњои нави таълимї
мусоидат менамояд.
Њамчунин, САНИТАЙЗЕР ё худ таҷҳизоти безараркунанда
як ихтирои ҷадид дар доираи лоињањои амалишудаи назди
озмоишгоњи инноватсионии донишгоњ мебошад, ки барои
пошидани маҳлули зиддивирусӣ (антисептикї) истифода бурда
мешавад. Дастгоњи мазкур дар баробари истифода дар биноҳои
маъмуриву таълимии ДДҲБСТ, ба дигар муассисаҳои иҷтимоӣ ва
тиббї низ дастрас гардид. Дуввумин ихтирои иштирокчиёни
барномаи Пешсафи Озмоишгоҳи инноватсионии донишгоњ, ки
дар аҳди Ковид-19 сохта шуд, дастгоҳи безараркунандаи
лавозимоти конселярӣ мебошад. Он тамоми лавозимоти
конселярӣ аз қабили ручкаву дафтар, мактубу дигар ҳуҷҷатҳоро
аз тамоми вирусу микробҳо безарар мегардонад.
Соли 2020 тањия ва татбиќи лоињањо ва ихтироот ба дарёфти
роҳҳои инноватсионии технологї оид ба мушкилоти иҷтимоӣ дар
соҳаи кишоварзӣ, пешгирии оқибатҳои зараровари пандемияи
Covid-19 ва ғайра равона гардид.
Ҳамчунин, курсҳои кутоҳмуддат оид ба барномасозӣ,
лоиҳанависӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ ва маҳорати суханравонӣ
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ташкил карда шуд, ки 120 нафар донишҷӯён ин курсњоро хатм
намуданд.
Дар доираи татбиќи амалии лоиҳањои “Пешбурди стартап”
дар Тоҷикистон ва “Руњбаланд ва њавасмандгардонии љавонон
барои оѓози бизнес” 70 нафар соњибкорони љавон ва 20 нафар
омӯзгорони 4 донишгоҳҳои вилояти Суғд љињати такмил дадани
барномаҳои иноватсионии соҳибкорӣ дар ДДҲБСТ ба омўзиш
љалб карда мешаванд.
Фаъолияти
китобхонаи илмӣ ва электронии донишгоҳ.
Махзани китобхонаи илмии донишгоҳ 39997 адад ( 5783 номгўй)
китобҳои таълимӣ–тахассусӣ, методӣ, илмӣ, бадеӣ ва
маълумотдиҳанда (сиёсӣ, энқиклопедияҳо, луғатҳо, раҳнамоҳо)–
ро ташкил дода, захираи китобхонаи электронӣ бошад, ба
126246 адад расонида шуд, ки захираи умумии китоб якҷоя дар
давоми сол 166243 ададро ташкил медиҳад.
Дар соли њисоботї
4519 нусха (126 номгӯй) адабиёти
таълимӣ–тахассусӣ,
илмӣ,
комплексҳои
таълимӣ–методӣ,
адабиёти бадеӣ, маълумотдиҳанда харидорӣ карда шуда, анбори
китобхонаи электронӣ ба 120 адад зиёд гардид.
Махзани китобхонаи илмӣ аз давраи 01.01.2020 – 01.12.2020
№
1
2
3
5
6

Адабиёти таълимїтахассусї
Илмї
Методї
Бадеї
Маълумотдиҳанда
Њамагӣ:

шумор
а

%

ном

%

номг
ӯй

42

Воридот
дар
1.01.2019
–1.01.20
3197

10286

34

3270

3607
2364
5283
5713
27253

18
6
20
12
100

369
393
820
704
5556

10
9
20
17
100

400
4452
124
52
8225

Фонди асосї аз рўйи забонњо дар соли 2020:
Тољикї – 22428 адад;
Русї – 16533адад;
Узбекї - 266 адад;
Англисї - 770 адад.
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номг
уй

26

01.01.
20–
1.12.2
0
540

7

14023

4
63
12
6
111

160
3130
518
171
4519

2
49
58
10
126

4167
9786
5925
5936
39837

Теъдоди китобњои харидоришуда аз давраи 01.01.2020 то
01.12.2020
Сарчашма

Теъдод, адад

Номгӯ

Китобҳои дарсӣ–таълимӣ,
КТМ–хо, бадеӣ,
маълумотдиҳанда
Китобҳои илмӣ

127 номгӯ

4359

2 номгӯ

160

Маблаѓи
умумї
(сомонї)
173576,76

6130

Рӯйхати
китобҳои дарсӣ ва комплексҳои таълимию методии воридшуда
дар соли тањсили 2019–2020
№

Факултет ва кафедра
Њуқуқшиносӣ

Номгӯи маводи таълимию методӣ
Китоби
КТМ
дастур
шумора
номгӯ
дарсӣ

1
2
3

Њуқуқи гражданӣ ва меҳнатӣ
Њуқуқи конститутсионӣ
Њуқуқи судӣ ва назорати
прокурорӣ
Назарияи таърихи давлат ва
ҳуқуқ
Хуқуқи ҷиноятӣ,
криминалистика ва
пешгирии зидди
коррупсионӣ
Хуқуқи соҳибкорӣ ва
байналмиллалӣ

1

100

2

300

4
5

6

1
2
3
4

1
2
3

Иқтисодиёти корхонаҳо ва
минтиқа
Маркетинг–агробизнес
Иқтисоди ҷаҳонӣ
Менеҷмент
Њамагӣ:
Инноватсия ва
телекоммуникатси
Технологияи иттилооти дар
иқтисодиёт
Технологияи иттилоотию
коммуникатсионӣ ва
барномарезӣ
Фанҳои риёзӣ–
табиатшиносии муосир

160
150
50

1

80

1

20

4
2
3

260
150
350

2

100
220

3

110

1

100

7
Њамагӣ:
Бизнес ва идоракунӣ

3
2
1

2

9

Китоби
дарсӣ

381

2
5

110
491

5

550

1
17

1180

номгӯ

шумора

100

610

3

110

КТМ

1

20

дастур

4

225

4

225

5
7
1
17

380
330
50
985

8
7
3
22

761
330
160
1476

номгӯ

шумора

Китоби
дарсӣ

КТМ
3

дастур

160

160
3

3

430

8

420

1

850

30
12

3

280

7

1140

4

1567

147
14

119

4
5

Забони англисӣ
Тарбияи ҷисмонӣ
Њамагӣ:
Сиёсатшиносӣ

1
2

Сиёсатшиносӣ
Муносибатҳои байналхалқӣ

3
4
5
6

Фанҳои ҷамъиятӣ
Забонҳои хориҷӣ
Таърихи халқи тоҷик
Хадамоти гумрук

1

175

5

420

7
885
Китоби
дарсӣ
1
175

23

2140
КТМ

4
5

200
230

3

150

7
6

440
140

1

30

1
23

80
1090

4

180

5

735

1

50

7
Њамагӣ:
Молия
1
2
3
4
5

1
2
3

350

Китоби
дарсӣ

Назарияи иқтисодӣ
Молия ва қарз
Кори бонкӣ
Забони тоҷикӣ
Забони русӣ
Њамагӣ:
Баҳисобгирӣ ва андоз

2

60

1
175
1
175
4
410
Китоби
дарсӣ

КТМ
1
50
5
370
2
160
2
180
8
1180
18
1940
КТМ–ҳо
1

Баҳисобгирии муҳосибӣ
Андоз ва андозбандӣ
Аудит ва ревизия

2

150

7
327
дастур

дастур

дастур

8

745

26
номгӯ

3322
шумора

8

525
230

5
13
6
1
1
34

1205
140
50
80
2230

номгӯ

шумора

1
7
2
3
9
22
номгӯ

50
430
160
355
1355
2350
шумора
100

100

1

130

3

220

1
4

1

130

4

320

5

350
450

Њамагӣ:

11168

Умумӣ:
Илмӣ – 560; бадеӣ–1202; маълумотдиҳанда – 223

Ташрифи
хонандагон аз давраи 01.01.2020– 01.12.2020 ба китобхона
№

Факултет

1
2
3
4
5
6
7

Бањисобгирї ва андоз
Молия
Бизнес ва идоракунї
Инноватсия ва телекомуникатсия
Сиёсатшиносї ва МБ
Њуќуќшиносї
Омўзгорон
Њамагӣ:
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Шумораи Шумораи
%
китоб
хонандагон
гирифта
1285
941
12
2124
1253
18
1540
787
12
952
658
7
2191
841
17
4154
2144
33
48
150
1
12294
6774
100

Ташрифи бомароќи муњассилин ва устодон ба китобхона
масъулияти китобдоронро дар хизматрасонии босифати китобию
нашрї – иттилоотї баланд менамояд. Китобдорон бо маќсади
расонидани кўмаки илмї ва фаъолияти таълимї намудњои
лавозимоти маълумотдињию китобшиносї (фењрасти мураттабї
ва картотекањои мавзўї) – ро
дар толор ба хонандагон
пешнињод менамоянд ва дар љустуљўи адабиёти зарурї
машваратњо мегузаронанд. Њамарўза њисоботи оморї (электронӣ)
гирифта, охири њар моњ онро љамъбаст намуда, бо ин роњ
ташрифу китобгирии хонандагонро аз рӯи факултетҳо муайян
менамоянд.
Аз ҷониби кормандони китобхонаи илмӣ ба хонандагон
маслињатњои методї оид ба китобшиносї ва љустуљўи китоб
њангоми пурсидан дода мешавад ва маводњои иттилоотиро барои
навиштани корњои курсї ва дипломї тавсия менамоянд.
Бо назардошти эълон гардидани соли 2019-2021 “Солҳои
рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ” боз як мавзўи иловагї
дар картотекаи амалкунандаи ёрирасон барои хонандагон ва
устодон ташкил гардид. Аз аввали сол дар толор ташкил ва
пурра намудани намоишњои мавзўї тањти унвони “Офтоби
љањони маърифату хирад”, “ Асарњо ва Паёмњои Президент –
дастури амал ”, «Захирањои обии Љумњурии Тољикистон ва
ањамияти он барои кишвар» (бахшида ба Даҳсолаи
байналмилалии “Об барои рушди устувор, 2018-2028”) давом
дорад ва аз онњо гирифтани маълумоти библиографии хаттию
шифоњї барои хонандагон кўмак мерасонанд. Бояд ќайд намуд,
ки дар китобхонаи илмӣ чорабинињои берун аз наќшаи асосї
низ ташкил гардиданд, ки дар он китобдорон мувофиќи талабот
бозбинии китобиву нашриро бо љамъоварии маводњо аз дигар
сарчашмањо низ тайёр намуданд.
Бо маќсади густариш додани кўмаки илмї ва фаъолияти
таълимї фењрасти китобшиносї – мураттабї ба махзани умумии
китоб тартиб дода шудаст, ки он доимї зери коркард ќарор
дорад. Ба донишљўёни соли аввал бобати “Чї тавр аз китобхона
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ва фењрастњо, аз китобхонаи электронӣ истифода бурд...” дар
аввали соли хониш дарсњои китобхонавї ва сўњбатњо ташкил
карда шудаанд.
Рўйхати адабиёти навворидшуда, баъди коркарди техникї
ва љой додани онњо ба фењрасти китобшиносї ворид мегардад.
Китобхонаи электронӣ. Шумораи маводњои электронї дарсї, ки дар анбори умумї љой доранд, наздик ба 12749 ададро
ташкил намуда, дастраси умум мебошанд.
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Номгӯи мавод
Китобҳои таълимӣтахассусӣ
Видео дарсҳо
Аудио дарсҳо
Мақолаҳо
Дастурамалҳо
Рефератҳо
Кори курсӣ
Силлабусҳо
Лексияҳо
КТМ
Лабораторӣ
Њамагӣ:

шумора
10800
125
33
20
9
15
8
855
891
131
21
12908

Ташрифи
хонандагон ба китобхонаи электронӣ аз давраи
01.01.2020 – 01.12.2020
№

Факултет

1
2
3
4
5
6

Бањисобгирї ва андоз
Молия
Бизнес ва идоракунї
Инноватсия ва телекомуникатсия
Сиёсатшиносї ва МБ
Њуќуќшиносї
Њамагӣ:
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Шумораи
хонандагони
китобхонаи
электронӣ
519
1095
922
406
1591
2254
6787

%

8
15
12
6
24
35
100%

Ташкили чорабиниҳо дар китобхонаи илмӣ (01.01.2020 – 1.12.2020)
№
1

2

3

4
5

6
7
8

9

10

Номгӯйи чорабинӣ
Мӯҳтавои Паёми Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
26.12.2019 таҳти унвони “Каломи раҳнамою
илҳомбахш ” дар факултетҳо донишҷӯёни
шӯъбаи ғоибона
Муаррифии асарҳои бадеӣ дар семинар–
машварат барои кураторон бо мақсади
мутолиаи асарҳои бадеӣ аз тарафи донишҷӯёни
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ “Нақшаи
намунавии инфиродии донишҷӯи муассисаи
таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон”
(бинои №2)
Намоиши
китобӣ
дар
конференсияи
ҷумҳуриявӣ
таҳти
унвони
“Такмили
ќонунгузории зиддикоррупсионї: муаммоњо ва
дурнамои рушд” (бинои № 1)
«Рӯзи дарҳои кушод» дар донишгоҳ, ташкили
намоиши китобӣ (дар бинои №2)
Конференсияи илмӣ–тарбиявӣ дар мавзӯи
“Накши китоб дар ҳаёти донишҷӯён” дар
ҳамҷоягӣ бо кафедраи сиёсатшиносӣ ва
китобхонаи илмӣ (дар китобхонаи илмӣ)
Намоиши китобӣ ва муаррифии асарҳои бадеӣ
бахшида ба озмуни “Фурӯғи субҳи доноӣ китоб
аст” дар факултетҳои донишгоҳ
Намоиш фурӯши китобҳо таҳти унвони
“Сарчашмаи саодат” дар Касри ҷавонони ба
номи Л. Шералӣ
Намоиши китобӣ дар конференсияи анъанавии
илмӣ–амалии донишгоҳ таҳти унвони “Рушди
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар
низоми ташаккулёбии иқтисодиёти рақамӣ”
(22–25.04.2020)
Гузаронидани сӯҳбат дар назди намоиши
китобӣ бахшида ба Рӯзи китоб таҳти унвони
“Китоб сарчашмаи дониш” (дар толори
китобхонаи илмӣ)
Муаррифӣ ва намоиши китобҳои тӯҳфашуда аз
номи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон(дар толори китобхонаи илмӣ)
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Санаи баргузорӣ
06.01.2020

15.01.2020

04.02.20

22.02.20
26.02.20

13.04.20–18.04.20
15.04.20
22.04.20

04.09.2020

15.09.2020

11
12
13
14
15

16

17
18

19

20

Махфили илмӣ–адабӣ бахшида ба Рӯзи Рӯдакӣ
дар китобхонаи илмӣ
Намоиши васеъ ва муаррифии китобҳои
тозанашри устодон бахшида ба Рӯзи забони
давлатӣ (дар қироатхонаи китобхонаи илмӣ)
Намоиши китобӣ дар Кохи Рӯдакӣ бахшида ба
700–солагии Шайх Камоли Хуҷандӣ
Намоиши китобӣ дар Кохи Рӯдакӣ бахшида ба
Рӯзи Конститусияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Озмун таҳти унвони “Донандаи асарҳои
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ–Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон” бахшида ба Рӯзи
Президент дар китобхонаи илмӣ
Муаррифии асарҳои тозанашри Асосгузори
сулҳу
ваҳдати
миллӣ–Пешвои
миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон дар факултетҳо
Намоиши китобӣ дар Кохи Рӯдакӣ бахшида ба
Рӯзи Президент
Муаррифӣ ва намоиши китобҳои тӯҳфашуда аз
номи Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон дар факултети сиёсатшиносӣ, кафедраи
сиёсатшиносӣ
Намоиши китобӣ дар форуми ҷумҳуриявии
иқтисодӣ дар мавзӯи «Таъмини рушди устувор
ва рақобатпазирии иқтисодиёти Тоҷикистон дар
шароити ҷаҳонишавӣ», бахшида ба 30-солагии
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон
Хулосаи библиографӣ ва муаррифии асарҳои
Пешвои миллат дар самти ҳамкориҳои
Тоҷикистон бо дигар давлатҳо. Факултети
сиёсатшиносӣ, кафедраи забонҳои хориҷӣ

22.09.2020
5.10.2020
15.10.2020
05.11.2020
13.11.2020

14.11.2020

16.11.2020
27.11.2020

11.12.2020

18.12.2020

Татбиқи технологияҳои иттилооти инноватсионӣ дар
фаъолияти идоракунии донишгоҳ. Соли 2020 бо назардошти
пешгирї аз бемории сироятї, ки тамоми љомеаи љањониро ба
ташвиш андохтааст, бо маќсади њифзи саломатии љомеаи мењнатї
ва кулли устодону муњассилин дар донишгоњ бештари
чорабиниҳо бо истифода аз технологияҳои иттилоотию
коммуникатсионӣ тариқи фосилавӣ гузаронида шуд. Љињати
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ташкили самараноки он-лайн машғулиятҳо семинарњои омўзишї
доир гардида, дар соли 2020 зиёда аз 40 он-лайн машғулиятҳои
таълимӣ ташкил карда шуд. Бахусус, онлайн-дарсњои устодон Ҳ.
Ғаюров, А. Бобозода аз фанни технологияи информатсионӣ,
Баҳовуддинов Ҷ. аз фанни барномарезӣ, Тухтаев Т. аз фанни
молия бо иштироки фаъолонаи донишљўён дар сатњи баланд ба
роњ монда шуд. Баргузории дарсҳои онлайнӣ имконият дод, ки
донишҷӯён аз донишҳои муосир бархурдор гардида, техникаву
таҷҳизотҳои муосири таълимиро дар сатҳи зарурӣ истифода ва
корбурд намоянд.
Бо иҷозати Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Точикистон,
барои қабули шаҳрвандони хориҷӣ тариқи фоиславӣ, дар сомонаи
расмии
донишгоҳ
www.tsulbp.j/student/onlajn-zayavlenie
имконияти махсус барои бақайдгирии хуҷҷатҳои электронии
довталабон бо се забон шароит фароҳам оварда шуд. Барои
қабули имтиҳонот сомонаи махсус www.skart.tsulbp.tj/register
коркард ва ба истифода дода шуд.
Соли
2020
системаи
иттилооти Alfa-Xpress боворид
намудани маводҳои таълимии
электронӣ мукаммал карда шуд.
Айни њол
автоматикунонии
фаъолияти шуъбаи кадрҳо идома
ёфта, мукаммалкунии ҷадвали
штатӣ,
маълумотномаҳо
ва
хисоботҳои гуногун коркард
шуда истодааст.
Аз оғози соли хониши 2020-2021 сабти видеомашғулиятҳо
љоннок карда шуд. Дар назди маркази таҳсилоти фосилавӣ webстудия бо компютери пуриқтидор таъмин шуда, то ин дам, аз
тарафи омӯзгорони донишгоҳ зиёда аз 700 видеомашғулиятҳои
фанни сабт гардидааст. Ин иқдом, барои рушди таҳсилоти
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фосилавӣ дар донишгоҳ ва барои донишҷуёне, ки дар фосилавӣ
таҳсил менамоянд мусоидат менамояд.
Аз соли хониши 2020-2021 бинои таълимии назди бинои
раёсат аз нав таъмир карда шуда, барои донишҷуёни хориҷӣ ба
истифода дода шуд. Дар ҳамаи синфхонаҳои таълимӣ тахта
(доска)-и электронӣ бо проектор насб гардида, барои гузаштани
машғулиятҳо бо технологияҳои нав шароит фароҳам оварда шуд.
Ташкил намудани модули Антиплагиат барои мақолаҳои
устодон; ворид намудани зиёда аз 2000 адад мақолаҳо ба анбори
модули Антипдагиати барномаи ALFA-XPRess; тартиб додани
модул барои тартиб додани курсҳо ба академгруппаҳо барои
таъмин намудани донишҷӯён бо маводҳои дарсӣ; тартиб додани
ҳисоботи оморї барои модули курсҳо; пайваст намудани
системаи барномаи ALFA-XPRess бо системаи муҳосибот; тартиб
додани модул барои дидани рӯйхати қарздорон аз маблағи
шартномаи таҳсил; тартиб додани модул барои дидани рӯйхати
академгрурӯҳҳои қарздорон аз маблағи шартномаи таҳсил;
тартиб додани модул барои муайян намудани рейтинги донишҷӯ;
тартиб додани модул барои муайян намудани рейтинги
академгурӯҳ; тартиб додани модул барои муайян намудани
рейтинги фан; мукаммал намудани модули ведимост; тартиб
додани ҳисоботҳои гуногун бо пешниҳоди кормандон корњои
анљомдода дар самти мукаммал намудани барномаи ALFAXPRess ба њисоб мераванд.
Бо маќсади мукаммал намудани
барномаи “Картотекаи электронӣ”
модул оид ба назорати кормандони
китобхонаи
илмии
донишгоҳ,
натиљагирї аз теъдоди маводи ба
барнома
воридшуда,
ташрифовардагон, дастраснамої ва
ќабули китоб, модули иҷозатдиҳӣ
тартиб дода шуд. Ба тамоми
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шаклҳои (Форма) барнома тағйирот ворид карда шуд, ки
тагйироти мазкур аз ҷониби кадом корманд маълумот ворид
карда шудааст ба қайд мегирад.
-тартиб додани ҳисобот оид ба ҷустуҷӯи мавод аз ҷониби
истифодабарандагони
сомонаи
барномаи
“Картотекаи
электронӣ”. Ҳисоботи мазкур ба кормандони китобхонаи илмии
донишгоҳ имконият медиҳад, ки аз ҷониби истифодабарандагон
кадом мавод бештар ҷустуҷӯ шуда истодааст;
-тартиб додани модули нав бо номи “Тақсимоти мавод ба
шуъбаҳои китобхонаи илмӣ”, Модули мазкур имконият медиҳад,
ки шумораи умумии мавод ба шуъбаҳо тақсим шавад, ки маводи
мазкур ба кадом шуъба чанд адад тақсим шудааст ва аз он
чантоаш ба дасти хонанда мебошад ва дар шубаи мазкур чанд
адад мавод боқи мондааст;
- тартиб додани модул бо номи “Ҷустуҷӯи мақолаҳо” ва
ҳисобот оид ба варақаи ҳисобии донишҷӯй;
Давраи њисоботї барномаи нав бо номи «Қайди чорабиниҳо»
тањия гардид. Барнома бо ду намуд интерфейс, яъне WIN32 ва
WEB-интерфейс тартиб дода шудааст, ки интерфейси WIN32-ро
он корманде истифода мебарад, ки маълумоти чорабиниҳои
гузаштаро ба анбори барнома ворид мекунад ва интерфейси
WEB-ро метавонад ҳамаи кормандон ва донишҷӯён барои
гирифтани маълумот оид ба чорабиниҳои донишгоҳ истифода
баранд. Барномаи мазкур барои бо тарзи автоматї тартиб додани
ҳисоботи гуногун аз раванди
чорабиниҳои дар донишгоҳ
баргузоршуда,
муайян
намудани
рейтинги сохторҳои донишгоҳ оид ба
гузаронидани чорабиниҳо аз рӯи
сохтори раёсат, факултет, кафедраҳо
ва аз руи кормандон муњим аст.
Насби компютери пуриқтидори
нав бо барномаи ҳозиразамон барои
назорати шабакаи локалӣ ва глобалӣ
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(Kerio Control v9.0.3 OS Linux); мукаммал намудани барномањои
“Нашриёти илмӣ”, “Кадр”, “Consol”; сомонаи www.tsulbp.tj;
тартиб додани сомонаи шуъбаи тарбия. www.tarbiya.tj; кайди
доменҳои нав дар шабакаи локалии донишгоҳ, (www.chorabini.tj
– сомонаи барномаи «Қайди чорабиниҳо», сомонањои
www.vebinar.tsulbp.tj , ки барои гузаронидани вебинарҳо дар
шабакаи локалии донишгоҳ,
www.conf.tsulbp.tj - барои
гузаронидани конфронсҳо, машваратҳо, маҷлисҳо мусоидат
менамояд; насби қисми серверии барномаи “TrueConf” ба сервери
виртуалии донишгоҳ аз рушди системањои иттилоотї ва
инфрасохтори телекоммуникатсионӣ гувоњї медињад.
Фаъолияти Шўрои олимони љавони донишгоњ. Шўрои
олимони љавон
аз намояндагони
тамоми
сохторњои
донишгоњ таъсис ёфтааст. Ба њайати Шўрои олимони љавон
магистрантон, докторантњо аз рўи ихтисос (аспирантон), инчунин
ассистентон, саромўзгорон ва устодони дорои унвону дараљањои
илмии то синни 35-сола шомил мебошанд.
Фаъолияти Шӯрои олимони ҷавони Донишгоҳи давлатии
ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар асоси Низомномаи
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки
санаи 29.06.2016 таҳти №9/41 бо қарори мушовараи Вазорати
маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Низомнома дар бораи
ташкил ва фаъолияти шӯрои олимони ҷавони Донишгоҳи
давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, бо қарори шӯрои
олимони донишгоҳ санаи 17.02.2020 с. таҳти протоколи №6
тасдиқ карда шудааст, пеш бурда мешавад. Инчунин фаъолияти
шӯро дар асоси нақшаи солона, ки аз ҷониби муовини ректор оид
ба илм ва инноватсия тасдиқ карда мешавад, сурат мегирад.
Соли 2020 шўрои олимони љавони донишгоњ тибќи наќшаи
солона фаъолияти худро идома бахшид. Шӯро бо мақсади пеш
бурдани корњои илмї-тадќиќотї ва баланд бардоштани њисси
худшиносиву худогоњии миллии љавонон чорабинињои гуногун
ташкил ва баргузор намуд. Ҳамзамон аъзои шӯро дар
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чорабиниҳои илмии сатҳи ҷумҳуриявию вилоятї фаъолона
иштирок намуданд.
Боиси хушнудист, ки сол аз сол таваҷҷӯҳ ҷиҳати дастгирии
олимони ҷавон зиёд шуда истодааст. Чунин дастгириҳо ба беҳтар
гардидани фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии олимони ҷавон мусоидат
намуда, завқу кӯшиши онҳоро ҷиҳати босифат ва саривақт анҷом
додани корҳои илмӣ ҳавасманд менамояд. Чи хеле ки дар ин
робита Пешвои миллат муҳтарам Эмомалї Рањмон дар яке аз
баромадҳои хеш иброз намуда буданд: «Ба тарбияи насли
олимони даврони истиќлолият бештар таваљљўњ карда, барои
амалї гардидани ташаббусњои пешќадаму инноватсионии онњо
заминаи боз њам мусоидтар фароњам хоњем овард. Зеро илм
мењвари асосии рушди њар як кишвар мебошад ва олимон захираи
бузурги зењнии љомеа мањсуб меёбанд».
Фаъолияти Шӯрои олимони ҷавони донишгоҳ низ аз рӯи
ҳамин мантиқ пеш бурда мешавад, ки илм зербинои асоси
пешрафти ҳамаи соҳаҳо ба ҳисоб меравад.
Шӯрои олимони ҷавон дар асоси нақша-чорабиниҳои соли
2020 корҳои зеринро ба анҷом расонд:
1. Санаи
25-уми
феврали соли равон
Шӯрои олимони ҷавони
ДДҲБСТ дар якҷоягӣ
бо КИ ҲХДТ дар
вилояти
Суғд
конференсияи
илмӣназариявӣ дар мавзӯи
“Нақши интихобот дар
рушди
ҷомеаи
демократии Тоҷикистони соҳибистиқлол” ташкил намуд, ки он
дар Маҷлисгоҳи Кумитаи Иҷроияи Ҳизби Халқии Демократии
Тоҷикистон дар вилояти Суғд баргузор гардид. Дар конфронси
мазкур муовини Раиси ҲХДТ дар вилояти Суғд Шарифзода А.А.,
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олимони ҷавон аз ДДХ ба номи академик Б. Ғафуров, ДИС
ДДТТ ва ДДҲБСТ иштирок доштанд. Конфронси мазкур бо
сухани ифтитоҳии раиси Шӯрои олимони ҷавони ДДҲБСТ
Саидзода Ш.Ш. оғоз гардид. Номбурда бобати интихобот
андешаҳои худро иброз намуда, зикр кард, ки интихобот
маъракаи муҳими сиёсӣ буда, шаҳрвандон имконияти бевосита
дар идораи давлатӣ иштирок намуданро пайдо мекунанд. Баъдан
муовини раиси Кумиҷроияи ҲХДТ дар вилояти Суғд Шарифзода
А.А. баромад карда, ҳозиринро бо наздик шудани рӯзи
интихобот
табрик
намуданд
ва
дар
бобати
аҳамияти
интихобот,
раванди
интихобот дар кишвар
суханронӣ карда, зикр
намуданд, ки нақши
интихобот дар ҳаёти
кишвар
аҳамияти
бузург
дорад.
Ассистенти кафедраи фанҳои ҷамъиятии ДИС ДДТТ Ибодуллоев
Акмал Рустамович дар мавзӯи “Иштироки ҳизбҳои сиёсӣ дар
интихобот” маърӯза намуд. Номбурда дар маърӯзаи хеш атрофи
ҳизбҳои сиёсӣ, фаъолияти онҳо бахусус, фаъолияти ҳизбҳо дар
давраи интихобот сухан ронда, иброз намуд, ки ҳизбҳои сиёсӣ
фаъолияти худро на танҳо дар вақти маъракаҳои муҳими сиёсӣ,
балки тамоми вақт фаъолияти хешро пурзӯр намоянд. Инчнин
донишҷӯи курси сеюми ихтисоси сиёсатшиносӣ
Масаидов
Нуъмон “Таърихи пайдоиши интихобот” баромад намуда, оиди
таърихи интихоботҳо дар давалатҳои гуногун маълумоти
мухтасар дод. Ҳамчунин мудири кафедраи сиёсатшиносии
ДДҲБСТ, н.и.с., дотсент, Саидзода Ш.Ш дар мавзӯи “Интихобот
воситаи баланд бардоштани сатҳи фаъолнокии сиёсии
шаҳрвандон” маърӯза намуда, атрофи интихобот ва аҳамияти он
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дар кишварҳо, иштироки шаҳрвандон ба интихобот суханрони
намуд. Инчунин зикр намуд, ки интихобот воситаи муҳимест, ки
тавассути он
шаҳрвандон ҳуқуқи сиёсии хешро ба амал
мебароранд.
Ҳамин тавр, баъди шунидани маърӯзаҳо байни иштирокчиён
саволу ҷавоб сурат гирифт. Муовини Раиси ҲХДТ дар вилояти
Суғд Шарифзода А.А., аз ҳар як иштирокчии конференсия хоҳиш
кард, ки дар интихобот фаъолона ширкат намуда, ҳамчун
шаҳрванд дар пешрафти ҳаёти сиёсии кишвар саҳми муносиби
худро гузоранд.
2. Санаи 17.04.2020 Шӯрои олимони ҷавони донишгоҳ дар
партави дастури Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон доир ба Озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯғи субҳи доноӣ» дар
байни донишҷӯён озмуни «Иншои беҳтарин» дар мавзӯи «Нақши
китоб дар ҳаёти донишҷӯ» баргузор намуд. Дар озмуни иншо 29
нафар донишҷӯён аз факултетҳои гуногуни донишгоҳ иштирок
намуда, атрофи мавзӯи болозикр иншо навиштанд.
3. Санаи 26-уми августи соли 2020 Шўрои олимони љавони
донишгоњ дар ҳамҷоягӣ Раёсати корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва рушди
инноватсионӣ дар китобхонаи илмии донишгоњ бахшида ба 29умин солгарди Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
мавзўи «Дастовардҳои даврони соҳибистиқлолӣ ва дурнамои
рушди Тоҷикистон» дар байни донишљўён озмуни «Иншои
беҳтарин»-ро баргузор намуд. Дар озмун донишҷӯён аз тамоми
факултетҳои донишгоҳ иштирок карда, атрофи мавзӯи
Истиқлолияти Ҷумҳурии Тоҷикистон иншо навиштанд. Ғолибони
озмун бо ифтихономаи раёсати донишгоҳ сарфароз гардонида
шуд.
4. Санаи 9-уми ноябри соли равон Шӯрои олимони ҷавони
донишгоҳ ҷиҳати баланд бардоштани донишҳои илмӣ ва малакаи
навиштани мақолаҳои илмӣ семинари илмї-методї дар мавзўи
«Усули тањияи маќолаи илмї» баргузор намуд. Дар семинар
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муовини ректор оид ба илм ва инноватсия д.и.и., профессор
Ризоқулов Т.Р., сардори раёсати корњои илмї-тањќиќотї ва
рушди инноватсионї н.и.и., дотсент Самадова З.А., мудири
шӯъбаи магистратура Асророва М.А. ва магистрантону олимони
ҷавон ширкат намуданд. Дар семинари мазкур муовини ректор
оид ба илм ва инноватсия д.и.и., профессор Ризоқулов Т.Р.,
сардори раёсати корњои илмї-тањќиќотї ва рушди инноватсионї
н.и.и., дотсент Самадова З.А. атрофи масъалаҳои муҳими
пешбурди корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва низомномаву талаботҳои
имрӯзаи самти илм андешаронӣ намуданд. Баъдан раиси шўрои
олимони љавон дотсент Саидзода Ш.Ш. дар мавзӯи «Баъзе
хусусиятҳои омода намудани мақолаи илмӣ», директори
нашриёти «Дабир» Охунҷонова Н. дар мавӯи «Сохтори мақолаи
илмӣ: моҳият ва масъалаҳо» маърӯзаи илмӣ намуданд. Дар поёни
семинар иштирокчиён оид ба масъалаҳои матраҳшуда саволҳо
ироа намуда, посухҳои зарурӣ гирифтанд.
5. Санаи 11.11.2020 Шўрои олимони љавони донишгоњ дар
ҳамҷоягӣ раёсати корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва рушди инноватсионӣ
дар китобхонаи илмии донишгоњ бахшида ба Рӯзи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар мавзўи «Пешвои мо – ифтихори мо»
дар байни донишљўён озмуни «Иншои беҳтарин» баргузор намуд,
ки дар он 23 нафар донишҷӯёни фаъол иштирок намуданд.
Ғолибони озмун ба таври зерин муқаррар карда шуд: Ҷойи якум Нарзуллоева Маҳлиёхон, донишљўи курси 2-юми факултети
ҳуқуқшиносӣ, аз рӯйи ихтисоси ҳуқуқи байналмилалӣ. Ҷойи дуюм
-Тоҷиева Мадинахон Наимҷоновна, донишљўи курси 2-юми
факултети бизнес ва идоракунӣ аз рӯйи ихтисоси идораи давлатӣ.
Ҷойи дуюм - Дарвешова Моҳпарӣ, донишљўи курси 2-юми
факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ аз рӯйи
ихтисоси таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ. Ҷойи
сеюм - Аминҷонова Мадинахон Ҷумабоевна, донишљўи курси 2юми факултети молия, аз рӯйи ихтисоси кори бонкӣ. Ҷойи сеюм Омонов Ҳошимҷон, донишљўи курси 2-юми факултети
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ҳуқуқшиносӣ, аз рӯйи ихтисоси ҳуқуқшиносӣ. Ҳамчунин ба
донишҷӯёни зерин сипосномаи тақдим карда шуд. Деҳқонова
Парвина -Донишљўи курси 1-уми аз рӯйи ихтисоси технология ва
низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт), факултети инноватсия ва
телекоммуникатсия. Назарова Саида - Донишљўи курси 2-юми аз
рӯйи ихтисоси идораи давлатӣ, факултети бизнес ва идоракунӣ.
Ѓолибони озмун дар ҷамъомади тантанавӣ, ки санаи
16.11.2020 бахшида ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
иштироки олимону устодон ва донишљўён дар сањни бинои
таълимии №1 баргузор гардид, бо мукофотпулӣ ва сипосномаи
Ректори Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати
Тољикистон сарфароз гардонида шуданд.
Зикр кардан ба маврид аст, ки вазъияти пандемия ба
фаъолияти шӯрои олимони ҷавон таъсири худро расонид.
Махсусан дар амалӣ намудани нақшаҳо ва чорабиниҳои муҳими
илмӣ, ки метавонист дар пешрафти фаъолияти шӯро такон
бахшад таъсири манфӣ расонид. Шӯрои олимони ҷавон
донишгоҳ тасмим гирифта буд, ки моҳи марти соли равон бо
мақсади дастгирии сиёсати Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон вобаста ба эълон шудани «Солҳои 2019-2021,
Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ва ба
муносибати таҷлили «5500-солагии Саразми бостон» аз ҷойҳои
таърихии ватани азизамон, қабл аз ҳама, аз шаҳраки Саразм
дидан намоянд. Дар доираи сафар дар ҳамкорӣ бо олимони
ҷавони Донишкадаи омӯзгории шаҳри Панҷакент ташкили
конференсияи илмӣ-назариявӣ ба муносибати ин ҷашни бузурги
таърихӣ ва баргузор намудани чорабинии фарҳангӣ ба нақша
гирифта шуда буд. Вале вазъияти соли равон имкон надод, ки
нақшаи мазкур амалӣ карда шавад. Ба ин нигоҳ накарда се нафар
олимони ҷавони донишгоҳ Саидзода Ш.Ш., Солихоҷаева С.А.,
Қурбонов Ҳ. дар чорабинии таҷлили 5500-солагии Саразми
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бостонӣ дар шаҳри Панҷакент, ки бо иштироки Президенти
кишвар баргузор гардид, ширкат намуданд.
Дастоварди назаррас дар соли равон барои олимони ҷавони
донишгоҳ сазовор гардидани мудири кафедраи сиёсатшиносӣ
дотсент Саидзода Ш.Ш. ба Ҷоизаи ба номи Исмоили Сомонӣ дар
соҳаи илму техника барои олимони ҷавон мебошад. Ҷоизаи
мазкур санаи 28.08.2020 дар Қасри миллат аз тарафи Асосгузори
сулҳу ваҳадти миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон супорида шуд, ки ин на
танҳо донишгоҳ балки барои кулли олимони ҷавони вилоят
дастоварди назаррас мебошад.
Дар соли равон яке аз корҳои назарраси дигари шӯрои
олимони ҷавони донишгоҳ ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо Шӯрои
олимони ҷавони Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
мебошад, ки он барои дар оянда ташкил ва баргузор намудани
чорабиниҳои якҷояи илмӣ таъсири назаррас хоҳад гузошт.
Фаъолияти
байналмилалї.
Робитањои
самаранок
бо
муассисањои кишварњои хориљї ба тањким бахшидани иќтидори
илмию
таълимии донишгоњ равона гардида, њамкорї бо
барномањои Иттињоди Аврупо Темпус, Эразмус Мундус,
Эразмус+ ва дигар барномаҳои грантӣ; Донишгоњњои Русия,
Амрико, Финляндия, Япония, Њиндустон, Ќазоќистон; Маркази
Конфутсий ва дар доираи Донишгоњи
Созмони њамкории
Шанхай ба роњ монда шудааст.
Дар доираи густариши
њамкорињои байналмилалии донишгоњ миќдори созишномањо бо
муассисањои илмию тадќиќотї, таълимї ва фарњангии ватаниву
хориљї ба 70 адад расонида шудааст. Тибќи динамикаи миќдори
созишномањо бо муассисањои илмї-тадќиќотї, таълимї ва
фарњангии ватаниву хориљї аз 8 адади соли 2008-ум ба 70 адад
дар соли 2020 зиёд гардидааст, ки ин нишондињанда нисбати соли
2008 10 маротиба афзоиш ёфтааст. Шартномаҳои ҳамкорӣ бо 34
муассисаи илмию таълимии Федератсияи Русия, 10 муассисаи
ватанӣ, 13 муассисаи Ҷумҳурии Ӯзбекистон, 4 муассисаи
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Ҷумҳурии Қирғизистон, 2 муассисаи Латвия, 2 муассисаи
Украина, 4 муассисаи Қазоқистон, бо 1 муассисаҳои Ҷопон, ИМА,
Донишгоҳи Осиёи Марказӣ, Белорусия, Хитой ва Ҳиндустон
баста шуданд.
Рўйхати
созишнома ва шартномањои њамкорї байни МТОК Љумњурии
Узбекистон ва Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес
ва сиёсати Тољикистон
№
Номгўи муассисањои тањсилоти олї, ки
Мўњлати амали
б.т.
шартнома ба имзо расидааст
шартнома
1. Донишгоњи давлатии Андиљон ба номи З.
2017-2022
М. Бобур
2. Институти тиббии давлатии Бухоро ба
2018-2023
номи Абў Алї ибни Сино
3. Институти тибби ветеринарии Самарқанд
2018 - 2023
4. Донишгоњи давлатии забонњои хориљии
2018-2023
Самарќанд
5. Донишгоҳи давлатии ҳуқуқшиносии
2018-2023
Тошканд
6. Донишгоњи миллии Узбекистон ба номи
2018-2023
Мирзо Улуѓбек
7. Институти тибби ветеринарии Самарқанд
2018(бе мўњлат)
8. Институти молиявии Тошканд
2018 (бе мўњлат)
9. Донишгоњи давлатии Бухоро
2018-2023
10. Донишгоњи давлатии Самарќанд
2018-2023
11. Донишгоњи технологияи информатсионии
8.11.2019-2024
филиали Тошканд дар Фарѓона
12. Донишгоњи давлатии аграрии филиали
8.11.2019-2024
Тошканд дар Андиљон
13. Донишгоњи давлатии Фарѓона
26.03.2020
Дар асоси шартномањои њамкорї ва барномаи табодул 5
нафар муњассилини донишгоњ дар Донишгоҳи миллии Авруосиё
ба номи Л.Н. Гумилёв (Қазоқистон) тањсил доранд. Њамзамон,
дар доираи бурсияи људогардидаи магистратураи ДСҲШ 2 нафар
ҳатмкунандаи донишгоњ дар магистратураи донишгоҳи давлатии
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Алтай, 3 нафар дар Донишгоҳи давлатии Урал ва 1 нафар дар
докторантураи (Phd) Донишгоњи
Кореяи Љанубї тањсил
менамоянд.

Теъдоди донишљўёни хориљї дар донишгоњ 1500 нафарро ташкил
медињад. Натиљаи њамкорињо боиси он гардид дар соли 2020-2021
аз Љумњурии Ўзбекистон 1267 нафар ба донишгоњ дохил шуданд.
Татбиќи лоињањои грантї. Дар Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон дар доираи Барномаи Иттиходи
Аврупо Эразмус + лоиҳаи
SMPPC- Staff mobility between
program and partner countries – Табодули ҳайати кадрӣ байни
кишварҳои барномавӣ ва шарик – Коллеҷи Минтақаи Ҷанубу
Шарқӣ, Ирландия (Британияи Кабир) ва Донишгоҳи давлатии
ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон амал мекунад. Лоињаи
мобилӣ, ки ба самти тадќиќоти илмї равона шудааст ва аз
ҷониби мушовири ректор оид ба робитаҳои байналмилалӣ
Абдураҳим Ҷӯраев дар якҷоягӣ бо менеҷери байналмилалии
рушди Коллеҷи минтақаи Ҷанубу Шарқӣ (SERC) (Бритониё)
Элейн Мковн ва комиссияи Аврупо пешниҳод шуда буд, сазовори
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маблағгузорӣ гардид. Љињати татбиқи лоиҳаи нави дуҷониба
байни донишгоҳ ва Коллеҷи минтақавии Ҷанубу Шарқӣ
(Британияи Кабир) мубодилаи омӯзгорон дар доираи барномаи
Эразмус + оғоз ёфт.
Тибќи наќшаи амали лоиҳа мубодилаи кадрҳои маъмурӣ ва
омӯзгории ДДҲБСТ ва Коллеҷи минтақаи Ҷанубу Шарқӣ
(Бритониё) дар доираи 10 сафар дар тӯли 2 сол ташкил карда
мешавад. 4 сафар аз Коллеҷи минтақавии ҷанубу шарқӣ
(Британиё) ба ДДҲБСТ, 6 сафар ба Коллеҷи минтақавии ҷанубу
шарқӣ (Британиё). Дар заминаи
лоиҳаи мазкур ректори
донишгоҳ Муъмин Шарифзода ва мушовири ректор оид ба
робитаҳои байналмилалӣ Абдураҳим Ҷӯраев дар вохӯрии
ташкилӣ ва “Тренинг барои тренерҳо” – и Барномаи табодули
байналмилалии Эразмус+, ки дар Коллеҷи минтақаи Ҷанубу
Шарқи Британияи Кабир баргузор гардид, иштирок намуданд.
Бо максади самаранок
ба роҳ мондани робита бо
Коллеҷи
минтақавии
Ҷанубу
Шарқии
Британияи
Кабир
бо
тасмим ва гуфтугўҳои
пешакии њамоњангсозони
лоиња
омўзгори
ботаҷрибаи
коллеҷи
мазкур Деклан Фланаган
барои гузаронидани такмили ихтисоси омўзгорони гурўҳҳои
академии таҳсилашон бо забони англисӣ тариќи он-лайн даъват
карда мешавад. Дар ин замина барои омодагї ва иштирок дар
тренинг бо омӯзгорони гурўҳҳои англисӣ љињати фањмондани
мақсади умумии лоиҳа ва барномаи
онлайн-курси
забони
англисӣ, интиқоли таҷрибаи омўзгори хоричӣ аз Британияи
Кабир Деклан Фланаган суњбату мулоќот доир шуда истодааст.
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Дар доираи њамкорї бо маќсади татбиќи самараноки лоиња
18 декабри соли 2020 бо иштироки ҳамоњангсозони лоиҳа
мулоқоти онлайнї баргузор гардид. Дар сӯҳбат омӯзгори хориҷӣ
Деклан Фланаган оғоз, рӯзҳо ва вақти баргузори трейнингро аз 11
январи соли 2021-рӯзҳои сешанбе, ҷумъа аз соати 14 то 16 муайян
намуд. Омўзгори ботаҷрибаи коллеҷи мазкур Деклан Фланаган
барои такмили ихтисоси омўзгорони
гурўҳҳои академии
таҳсилашон бо забони англисӣ шурўъ аз 11 январ тариќи он-лайн
дарс гузашта истодааст.
Ҷоизи қайд аст, ки микдори соатҳои таълимӣ ба 40 соат
баробар буда, бо иштироки 12 ё 13 омўзгор, дар як ҳафта ду
маротиба, дар муддати 2,5 моҳ гузаронида мешавад.
Баргузории дарсҳои мазкур бо ҷалби омўзгори ботаҷриба аз
Британияи Кабир Деклан Фланаган ба рушди касбияти
омӯзгорон, баланд бардоштани сатҳи забондонӣ ва
сифати
таҳсилот дар гурўҳҳои забони таҳсилашон англисӣ мусоидат
хоҳад кард.
Шуъбаи ташкилоти байналмилалии Институти "Ҷамъияти
Кушода" – Бунёди мадад дар Тоҷикистон барои гирифтани
грантҳо ва дастгирии ташаббусҳое, ки ба рушди тафаккури
таҳлилӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олӣ амалӣ мегарданд, озмун
эълон намуд.
Дархости Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон љињати иштирок дар озмун дастгирӣ ёфт. Дар натиља
миёни Институти "Ҷамъияти Кушода" – Бунёди мадад дар
Тоҷикистон ва ваколатдори давлатӣ – Донишгоҳи давлатии
ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон меморандум ба имзо расид.
Њамоҳангсози лоиҳа номзади илмҳои иқтисодӣ Дадохон
Аминов тибқи нақшаи чорабиниҳои тањияшуда дар
иҷрои
самараноки вазифаҳои гузошташуда ва татбиқи лоиҳаҳо ӯҳдадор
мебошад.
Даврон Бобоҷонов
муовини ректор оид ба робитаҳои
байналмилалӣ, доктори илмҳои иқтисодӣ, профессор ба њайси
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куратори лоиҳа фаъолияти лоиҳаро тибқи вазифаҳои лоиҳавӣ ва
ҳадафҳои донишгоҳ роҳбарӣ менамоянд.
Татбиқи лоиҳа дар се марҳала амалӣ карда мешавад:
1. Ташкили курси махсус барои ҳайати профессорону устодони
донишгоҳ;
2. Таҳияи барномаи курси махсуси "Тафаккури таҳлилӣ" барои
бакалаврҳои ихтисосҳои гуногун;
3. Ташкил ва ҷорӣ намудани курси махсуси "Тафаккури
таҳлилӣ" дар донишгоҳ.
Дар доираи лоињаи “Рушди салоњияти тањлилии бакалаврњои
оянда дар ДДЊБСТ”, ки аз љониби Институти "Ҷамъияти
Кушода" – Бунёди мадад дар Тоҷикистон дастгирї ёфт, курси
махсуси тафаккури тањлилї аз санаи 18.01.2021 оѓоз шудааст.
Дархости лоиҳавии "Рушди салоњияти тањлилии бакалаврҳои
оянда дар ДДҲБСТ” ба рушди қобилияти донишҷӯён оид ба
татбиқи дониш, малака ва сифатҳои шахсӣ дар ҷараёни амалҳои
таҳлилӣ равона карда шудааст. Донишҳои таҳлилии босифат дар
истеҳсолот љорї гардида, барои дастгирии фаврӣ ва фаъолият
дар соҳаҳои мухталифи хољагии халќи мамлакат мусоидат
мекунад.
Ҳамкориҳо бо муассисањои таълимї, марказњои илмї,
сафоратхонаҳо, консулгариҳо ва дигар фонду ташкилотҳои
хориҷӣ. Ба шарофати сиёсати «Дарҳои кушода», ки љавњари
байналмилалии
Тољикистонро
ташкил
медињад,
барои
њамкорињои байналмилалии муассисањои тањсилоти олии кишвар
шароити мусоид фароњам гардид. Дар ин раванд, ДДЊБСТ бо
муассисањои таълимї, марказњои илмї, сафоратхонаҳо,
консулгариҳо ва дигар фонду ташкилоти хориҷӣ робитањои
судманди гуногунљанбаро дар фазои тањсилоти љањонї ба роњ
мондааст. Бо мақсади барасмиятдарории ҳуҷҷатҳои донишҷӯёни
хориҷӣ ва таъмини риояи талаботи қонунгузории Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба таҳсили шаҳрвандони хориҷӣ дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон донишгоҳ бо Сарраёсати консулии Вазорати корҳои
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хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Сафоратхонаи Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар шаҳри Тошканд ҳамкорӣ мекунад.
Тайи солҳои охир ҳамкориҳои Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ,
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон бо муассисаҳои илмӣ ва таълимии
кишварҳои хориҷиии дуру наздик ва ташкилотҳои байналмилалӣ
густариш меёбад. Миёни ДДХБСТ ва Идораи лоиҳаи «PEM
Consulting» аз номи лоиҳаи «GIZ TRIGGER II» – «Start-up
Promotion» («Пешбурди стартап ва соҳибкорӣ») ёддошти тафоҳум
ва ҳамкорӣ ба имзо расида буд. Ёддошти тафоҳум аз тарафи
ректори ДДХБСТ профессор Муъмин Шарифзода ва менеҷери
лоиҳаи GIZ “TRIGGER II” Юргенс Буркс имзо шудааст. Дар
доири санади мазкур самтҳои асосӣ ва ҳадафҳои шарикӣ муайян
гардида буданд. Ёддошти тафоҳум ба таъсис ва дастгирии
хизматрасониҳои маҷмӯӣ ба стартапҳо, инчунин татбиқи
барномаи «GIZ TRIGGER II» – «Start-up Promotion», ки
фарҳанги стартапро дар кишвари мо рушд медиҳад, нигаронида
шудааст.
Роҳбарияти донишгоҳ бо роҳбарон ва намояндагони лоиҳаи
мазкур мулоқоти онлайнӣ доир намуданд. Дар мулоқоти онлайнӣ
беш аз 100 нафар ширкат варзиданд. Иброз гардид, ки
баргузории мулоқоти онлайнї ба ҳамкориҳои дуҷониба дар
самти густариш бахшидани фаъолияти илмию техникӣ ва
инноватсионӣ самараҳои дилхоҳ меорад.
Дар доираи ҳамкориҳо бо Маркази Конфутсий барои
омўзиши забони хитоӣ шароит фароњам гардид. 28 нафар
донишҷўёни курсҳои 2 ва 3-и донишгоњ ба омўзиши забони хитої
фаъолона иштирок намуда, дар Маркази Конфутсияи назди
Донишгоҳи кўҳӣ-металлургии Тоҷикистон имтиҳони забони
хитойиро бомуваффаќият супориданд.
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Санаи 2 декабри
соли 2020 директори
Маркази
Конфутсия
Жен Гентян ва устоди
марказ Менг Сианг Кай
ба донишгоҳ ташриф
оварда,
барои
кушодани
синфхонаи
забони
хитоӣ
дар
факултети
сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ лавозимот тақдим
намуданд. Дар навбати худ директори Маркази Конфутсия Жен
Гентян низ афзуд, ки Маркази Конфутсия барои дастгирии
моддию техникӣ ва илмии донишгоҳ баҳри омўзиши забон ва
фарҳанги хитоӣ ҳамеша омода аст.
Донишгоњ бо Маркази илм ва фарҳанги Русия равобити
густурда дорад. Дар доираи њамкорињо
њамасола озмуни
бурсияҳо барои донишгоҳҳои Федератсияи Русия дар вилояти
Суғд дар донишгоњ баргузор мешавад. Натиҷаи пурсамари
баргузории озмун
барои
хатмкунандагон
ба
роҳ
мондани ҳамкориҳои судбахши Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маркази илмӣ ва фарҳангии Русия
ва
Донишгоҳи
давлатии
ҳуқуқ,
бизнес
ва
сиёсати
Тоҷикистон арзёбӣ мегардад.
Густариши ҳамкориҳои устодони донишгоҳ бо ҳамкасбони
ватанию хориҷӣ асосан дар самти чопи маводҳои илмӣ, таҳрир ва
тақризи маводҳои илмии олимону муҳаққиқон ва донишҷўён,
баргузории конференсияҳо ва мизҳои мудаввар, шомил будани
олимон ба Шўроҳои диссертатсионӣ, ба њайси
экспертони
байналмилалӣ дар раванди аккредитатсияи байналхалқӣ дар
МТОК хоричӣ иштирок намудан ва амсоли онҳо ҷараён дорад.
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Ташрифи њамкорони хориљї ба ДДЊБСТ
1. Мамин
Никита
Викторович
намояндаи
Донишгоҳи
федералии
Урали Федератсияи Русия
(06.02.222020)
2. Нематилла
Ортиқов-

профессори
Донишкадаи молиявии
Тошканди
Ҷумҳурии
Ӯзбекистон (12.02.2020)
3. Сидоров
Станислав
Геннадевич - мудири
шуъбаи кор бо донишҷӯёни хориҷии Донишгоҳи федералии
Кавкази Шимолӣ Федератсияи Россия (28.02.2020)
Чорабинињои байналмилалї. Бо назардошти вазъи имрўзаи
љомеаи љањонї ва пешгирии аз пањншавии беморињои сироятї дар
асоси созишномањои тарафайн бо њамкорони хориљї –
намояндагони Донишгоҳи федералии Урали Федератсияи Русия,
Донишкадаи молиявии Тошканд, Донишгоҳи федералии Кавкази
Шимолии
Федератсияи
Русия,
Донишгоҳи
давлатии Метрополитен
дар шаҳри Денвери ИМА,
Донишгоҳи энергетика ва
комуникатсияи Алмаато
(Ҷумҳурии
Қазоқистон)
конференсияњо,
мастеркласс, вохўриву мулоќот
бештар бо рељаи онлайн ба роњ монда шуда истодааст. Инчунин,
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дар мувофиқа бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо иштироки роҳбарони Маркази илм ва фарҳанги Русия, Фонди
аккредитатсияи
барномаҳои
байналмилалии
бизнесмаъмуриятчигӣ
(FIBAA)
(Олмон),
Агентии
мустақили
Аккредитатсия ва рейтинги Ҷумҳурии Қазоқистон, факултети
менеҷменти Донишгоҳи иқтисодии Россия ба номи Г.В. Плеханов
конференсияи байналмилалї тањти унвони «Аккредитатсияи
байналмилалӣ омили баланд бардоштани сифати таълим»
тариќи онлайн баргузор шуд. Њамзамон, соли њисоботї бештари
чорабинињои байнналмилалї бо њамкорон дар рељаи онлайнї дар
донишгоњ доир карда шуд:
1. Вохўрии онлайнї бо донишҷӯёни
донишгоњ, ки
ба
Донишгоҳи Нархоз (Алмато) ва Донишгоҳи милии Авруосиё ба
номи Л.Н.Гумилёв (Нурсултон) табодул шуданд (28.02.2020,
02.04.2020)
2. Вебинар-онлайн лексия барои донишҷӯёни курси 1 ихтисоси
иқтисоди ҷаҳонӣ дар мавзӯи “Вазъи кунунии иқтисодиёти
Амрико” бо иштироки сармуаллими Донишгоҳи давлатии
Метрополитен дар шаҳри Денвери ИМА Азиз Ваҳобов
(11.04.2020).
3. Онлайн вебинар дар мавзӯи «Технологияҳои рақамӣ Adobe
дар муассисаҳои таълимӣ» аз ҷониби ташкилоти Софтлайни
Федератсияи Русия (14.04.2020)
4. ВЭБ конференсияи байналмилалӣ дар мавзӯи “ Масъалаҳои
ҳамкории байналмилалӣ дар соҳаи
(ҷодаи) барномаҳо ва
технологияҳои нави таҳсилот”, бо иштироки намояндагони
Донишгоҳи энергетика ва комуникатсияи Алмаато (23.04.2020)
5. Онлайн-лексия дар мавзӯи “Декарбонизатсияи иқтисод:
таҷрибаи байналмилалӣ ва Қазоқистон” бо иштироки устодони
Донишгоҳи давлатии энергетика ва коммуникатсияи Алмаато,
директори генералии Маркази экологии ш Москва, д.и.и.,
профессор Юлкин М.А., директори маркази илмӣ-таълимӣ Greem
Academy, д.и.и., профессор Есекина Б.К. (24.04.2020)
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6. Форуми дуввуми байналмилалии тиҷорат оид ба рушди
рақамисозӣ бо иштироки Президенти Ассотсиатсияи таҳқиқотии
Созмони Ҷаҳонии тиҷоратии Чин, Президенти Федератсияи
созмонҳои ҷамъиятии радио ва телевизиони Чин ва Раиси
љамъияти тиҷорати байналмилалии Чин (08.08.2020)
7. Онлайн-конференсияи байналмилалии илмию методии
«Аккредитатсияи байналмилалӣ – омили баланд бардоштани
сифати таълим» бо иштироки роҳбари Маркази илм ва фарҳанги
Русия дар шаҳри Душанбе Иванов Иван Сергеевич, роҳбари
Фонди аккредитатсияи барномаҳои байналмилалии бизнесмаъмуриятчигӣ (FIBAA), Олмон Диана Фрайбергер, директори
Агентии мустақили Аккредитатсия ва рейтинги Ҷумҳурии
Қазоқистон Жумагулова Алина Бакытжановна, дар мавзӯи
“Аккредитатсияи байналмилалӣ дар Осиёи Миёна”, декани
факултети менеҷмент, номзади илмҳои иқтисодӣ, дотсенти
Донишгоҳи иқтисодии Россия ба номи Г.В. Плеханов Пономарев
Максим Александрович (30.09.2020)

8. Онлайн- форуми IV байналмилалӣ доир ба таъмини сифати
таҳсилот бо иштироки роҳбарият ва намояндагони Агентии
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мустақили аккредитатсия ва рейтинги давлатҳои Қазоқистон,
Федератсия Русия, Молдовия ва олимону мутахассисисон аз
муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва марказҳои илмии ҷумҳуриҳои
Украина, Латвия, Қирѓизистон, Қазоқистон, Молдовия ва
Тоҷикистон (03.10.2020)
9. Онлайн-аккредитатсияи байналмилалӣ
дар Донишгоҳи
давлатии Ҷалолободи Ҷумҳурии Қирғизистон ва ба ҳайси
коршиноси Агентии мустақили аккредитатсия ва рейтинг
иштироки муовини ректор оид ба робитањои байналмилалии
ДДЊБСТ Даврон Бобоҷонов (24.10.2020)
10.
Онлайн-мулоқот
бо
Донишгоҳи
давлатии
ҳуқуқшиносии Тошкант (27.10.2020)
Њамкорї бо МТОК Љумњурии Узбекистон ва натиљањо. Дар
асоси њамкорињои мутаќобила бо Љумњурии Узбекистон байни
Вазоратњои илм ва маорифи Љумњурии Ўзбекистон ва Љумњурии
Тољикистон шартномаи њамкорї ба тасвиб расид, ки дар
њамкории Донишкадаи њуќуќшиносии Тошканд, Донишкадаи
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молияи Тошканд ва Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва
сиёсати Тољикистон дар пойгоњи љониби тољикистонї сохтори
нави таълимї ташкил карда шуд. Факултети муштарак тибќи
талаботи “3+1” ва “1+1” амал менамояд. Яъне, донишљўёне, ки
дар факултети тољикистонию ўзбекистонї тањсил мекунанд, се
сол дар Хуљанд ва як сол дар донишкадањои зикршудаи Тошканд
нозукињои ихтисосашонро меомўзанд; магистрантон бошанд,
мутаносибан яксолї дар њар ду љониб тањсил мекунанд.
Дар асоси шартномаи тарафайн ба факултети муштарак ба
миќдори баробар шањрвандони Љумњурии Ўзбекистон ва
Љумњурии Тољикистон ќабул карда мешаванд ва пас аз хатм ба
њамагон дипломњои расмии њар ду давлат дода мешавад, яъне,
ихтисосњои зикршуда соњиби сертификати аккредитатсияи
байналхалќї мебошанд.
Факултети муштараки навтаъсис аз рўи ихтисосњои
њуќуќшиносї ва њуќуќшиносии байналхалќї, инчунин кори бонкї
ва молия ва ќарз дар сатњи стандарти љањонї мутахассисонро
омода менамояд. Бинои факултети мушитарак бо фарогирии 275
нафар љойи нишаст, ба хотири риояи фосилаи иљтимої мизу
курсињо барои як нафар муќаррар ва синфхонањо бо таљњизоти
муосири техникии раванди таълим муљањњаз карда шудааст.
Раванди корњои тарбиявї. Дар такя ба Консепсияи миллии
тарбия дар Ҷумҳурии Тоҷикистон тарбияи шахсиятҳои сатҳи
баланди ахлоқӣ, дорои ѓановати
маънавӣ, эҳсоси баланди
ватандӯстӣ ва худогоҳии миллидошта, заҳматписанду зебопараст,
ботаҳаммулу тоқатпазир, масъулиятшиносу фаъол ва созандаю
эҷодкор аз самтњои асосии фаъолияти тарбиявї ба њисоб меравад.
Љињати расидан ба ин њадафњо давоми соли 2020 вохӯрию
сӯҳбатҳо, љаласањои тантанавї ва чорбинињои мухталифи
тарбиявї ба амсоли: маҷлиси тантанавӣ ва чорабинии фарҳангӣ
таҳти унвони «Артиши миллӣ – сипари боэътимоди Ватан»
бахшида ба таъсисёбии Рӯзи Қувваҳои мусаллаҳи Ҷумҳурии
Тоҷикистон (21.02.2020), чорабинии фарҳангӣ - адабӣ бахшида ба
146

Рӯзи модар (05.03.2020), мулоќот дар мавзӯи «Мавқеи зан дар
ҷомеаи муосир» (8.04.2020), мулоқоти намояндагони Комиссияи
маркази интихобот ва райъпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
устодону донишҷӯёни донишгоњ ҷиҳати баланд бардоштани
рӯҳияи худогоҳию хештаншиносӣ, маърифати ҳуқуқӣ ва ширкати
фаъолона дар маъракаи интихоботӣ, пешгирии шомилшавии
ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои ифротгаро, террористӣ, экстремистӣ
ва эҳтироми арзишҳои миллӣ (01.09.2020), мулоќоти Раиси
Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Абдулло
Раҳмонзода Қурбоналӣ бо
устодону
донишҷӯён
(12.09.2020),
маҷлисњои
тантанавӣ ва чорабинии
адабию фарҳангӣ бахшида
ба Рӯзи омӯзгор (03.10.2020),
Рӯзи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон (16.11.2020) ва
ба ифтихори Рӯзи Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
таҳти унвони «Парчамат парафшон бод Тоҷикистон!»
(24.11.2020) дар донишгоњ роњандозї гардиданд, ки ба
ташаккули тафаккури миллӣ, парвариши сифатҳои баланди
ахлоқӣ, ҳуввияти миллӣ, инсондӯстӣ, озодандешӣ, ташаббускорӣ
мусоидат намуда, дар
нињоди љавонон нигоњи
манфї
нисбати
зуҳуроти номатлуб ва
дўст доштани Ватанро
парвариш менамояд.
Њамзамон,
заминаҳои маънавию
иттилоотӣ, ки
љузъи
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муњими тарбия ба њисоб меравад, дар ин раванд низ тадбирњои
амалї андешида шуданд
Иҷрои
дастуру
супоришҳои
Перезиденти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни Паёми навбатӣ ба
Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон. Паёми Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллї – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалї Раҳмон дар рушди ҳамаи самтҳои
хоҷагии халқи кишвар раҳнамои фаъолият ба ҳисоб рафта,
ҷиҳати амалї намудани он, ҷомеаи устодону кормандони
донишгоҳ тадбирҳои судманд меандешанд.
Бо маќсади ба роњ
мондани омӯзиш ва шарњу
тавзењи Паёми Сарвари
давлат
дар
гурӯҳҳои
таълимии
шуъбаҳои
рӯзона
ва
ғоибона
(фосилавӣ)
нақшаи
чорабиниҳои донишгоњї
тањия ва санаи 10.01.2020
тасдиқ гардид. Инчунин, дар асоси љадвали тасдиќгардида
дарсҳои омӯзишии Паёми Пешвои миллат дар факултетњои
донишгоњи аз санаи 15.01.2020 то 18.02.2020 доир гардиданд.
Мавриди зикр аст, ки баргузории дарсҳои омӯзишии Паёми
Пешвои миллат дар факултетҳои ҳуқуқшиносӣ, сиёсатшиносӣ ва
муносибатҳои байналхалқӣ, молия, баҳисобгирӣ ва андоз низ дар
сатҳи баланди ташкилӣ баргузор гардиданд.
Тибќи мактуби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 05.02.2019 таҳти №05\1-890 «Дар бораи самтҳои
асосии сиёсати дохилию хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар
шаш соати аввали соатҳои куратории ҳамаи гурӯҳҳои таълимии
шуъбаҳои рӯзона шарњу тавзењи Паёми навбатии Президенти
Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон ба роњ монда
шуд.
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Пас аз ба итмом расидани дарсњои омўзишї ва фаҳмонидани
нуктаҳои асосии Паёми навбатї, барои муайян намудани сатҳи
дониши донишҷўён вобаста ба нуктањои Паёми имсолаи Пешвои
миллат аз тарафи омўзгорон санҷиш қабул карда шуд. Санљиш
тариќи пешниҳоди саволҳои фарогири нуктаҳои асосии Паём ба
ҳар як донишҷў гузаронида шуда, аз ҷониби садорати факултетҳо
тафтиш карда шуд. Таҳлилҳо нишон доданд, ки сатҳи омӯзиши
Паёми Пешвои миллат дар гурӯҳҳои таълимӣ хуб ба роҳ монда
шуда, донишҷӯён то 93 фисад нуктаҳои асосии Паёми Сарвари
давлатро омӯхтаанд.
Њамазамон, ҷадвали баргузории мулоқоти масъулини раёсати
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон бо
устодон ва донишҷӯёни шӯъбаи ғоибонаи (фосилавӣ) факултетҳо
оид ба омӯзиши Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ –
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам
Эмомалӣ Раҳмон (26.12.2019) таҳия ва аз ҷониби ректори
донишгоҳ аз санаи 04.01.2020 тасдиқ гардидааст. Тибқи ҷадвали
мазкур аз санаи 07.01.2020 то санаи 10.01.2020 мулоќоти
масъулини раёсати донишгоњ бо
донишљўёни тањсилоти
фосилавї ба роњ монда шуд.
ҶАДВАЛИ
баргузории мулоқоти масъулини раёсати ДДЊБСТ бо устодон ва
донишҷӯёни шӯъбаи ғоибонаи (фосилавӣ) факултетҳо оид ба
омӯзиши Паёми Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон
№
Сана ва
Масъулон
Мутасаддиён
Факултетҳо
вақти
баргузорӣ
1 Ҳуқуқшиносӣ
07.01.2020 Тоҷибоев Ш.А., Ғаюров Ҳ.Ш.
Санаваров Ғ.Б.
08.01.2020 Акмалова М.А., Хоҷаева М.Ҷ.
2 Сиёсатшиносӣ
Каримов Р.А.
ва
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3
4

муносибатҳои
байналхалқӣ
Молия

Хоҷаева Д.А.,
РизоқуловТ.Р.
Тӯхтаев Т.М.
09.01.2020 Ашӯров С.Х.,
Ахмедов Р.
Тюряев Ҷ.А.
09.01.2020 Ҷабборов А.А., КенҷаевШ.Ю.
Азимова Н.С.

Бизнес ва
идоракунӣ
5 Инноватсия ва
телекоммуникат
сия
6 Баҳисобгирӣ ва
10.01.2020 Орипов А.А.,
Бобоҷонов Д.Д.
Дадоматов Д.Н.
андоз
Дар њошияи Паёми Сарвари давлат нисбати дастгирї ва
эҳтиром нисбат ба зан – модар чорабинињои мухталиф, семинару
мањфилњо ташкилу баргузор гардид. Тибќи наќшаи чорабинињо
тањти унвони «Зан чароѓи хонадон» ва ҷиҳати татбиқи Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи танзими анъана ва ҷашну
маросимҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон» вохўрии ходими њизбию
давлатї, аъзои Шўрои раёсати кор бо занон ва оилаи вилояти
Суѓд Бињољал Рањимова ва собиќадори соњаи маориф, аъзои
Шўрои раёсати кор бо занон ва оилаи вилояти Суѓд Наима
Мўминова бо донишљўдухтарон доир гардид.
Њамасола, фестивал
– озмунњои «Атлас ва
адраси тоҷик», «Ҷилваи
чакан – хандаи ҳусн»,
чорабинии
«Корвони
Наврўзӣ»
доир
мегардад, ки дар ин
чорабинињо
занону
духтарони
донишгоњ
фаъолона
иштирок
менамоянд. Соли њисоботї донишљўи курси 4 – уми факултети
бизнес ва идоракунї Саиднисо Мањмудова дар озмуни вилоятии
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1.

Хоҷагӣ

Кормандон
и ёрирасони
таълимӣ

Ассистент

Муаллими
калон

Номзад,
дотсент

Доктор,
профессор

Занњои
роҳбар

Раёсат

№

Теъдоди
умумї

«Тањияи бизнес – наќшањои соњибкорї», донишљўи курси 1-уми
факултети сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ Малика
Қаюмова дар фестивал – озмуни ҷумҳуриявии «Атласу адраси
тоҷик», донишҷӯи курси 2-юми факултети молия Нигина
Каримова дар фестивал – озмуни вилоятии «Чакомаи гесу»,
донишљўи курси 3 – юми факултети сиёсатшиносї ва
муносибатњои байналхалќї Шањзода Умарова дар озмуни
љумњуриявии «Таронаи донишљў» сазовори љойи аввал гардиданд.
Бояд тазаккур дод, ки ҳамасола аз ҷониби мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва шаҳри Хуҷанд курси семоҳа
таҳти унвони «Зан ва сиёсат» ташкилу баргузор мегардад. Дар
курси мазкур донишҷӯдухтарони донишгоҳ ҳамасола ҷалб
гардида, ҳафтае ду маротиба дар он иштирок менамоянд. Дар
ҷамъбасти курсҳои мазкур донишҷӯдухтарони донишгоҳ соҳиби
диплом мегарданд. Бояд қайд кард, ки дар ин курс омӯзгорони
донишгоҳ ҷалб гардида, ба донишҷӯдухтарон сабақ медиҳанд.
Раёсати донишгоњ нисбати дастгирии занону духтарон
тадбирњои амалї меандешад. Шумораи заноне, ки ба њайси
роњбар фаъолият доранд ва соњибунвон њастанд дар донишгоњ
сол аз сол сафашон меафзояд.
Шумораи умумии занон дар донишгоҳ

322 51
23
4
52
62
34
53
43
Татбиќи Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба
муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016 – 2020.
Дар шароити кунунии авзои сиёсии љањон ва таѓйиру тањаввулоти
босуръати он, инчунин торафт вусъат гирифтани низоъњои
байнимазњабї ва ављи љиноятњои муташаккили фаромарзї
зиракии сиёсии љавонон ањамияти баѓоят бузург касб менамояд.
Зеро имрўз тамоми љомеаи башариро зуњуроти номатлуби
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терроризм ва экстремизм ба ташвиш оварда, ба амнияти миллї ва
давлатии бисёр кишварњои олам хатари љиддї эљод мекунад. Аз
ин лињоз, имрўз љавонони бонангу номуси кишварро зарур аст, ки
дар мубориза бар зидди њизбу њаракатњои тундрав ва пешгирии
густариши фаъолияти њизбу њаракатњои иртиљої фаъолона
ширкат варзанд, љињати баланд бардоштани маърифати њуќуќии
хеш кўшиш намоянд, моњияти муќаррароти Конститутсия,
Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару
модар дар таълиму тарбияи фарзанд», «Дар бораи танзими
анъана ва љашну маросим дар Љумњурии Тољикистон» ва дигар
санадњои меъёрии њуќуќиро хуб омўзанд ва сармашќи кору
пайкори худ ќарор дињанд.
Вобаста
ба
ин,
Раёсати
Донишгоњи
давлатии њуќуќ, бизнес
ва сиёсати Тољикистон,
кулли
устодону
донишљўён дар партави
сиёсати пешгирифтаи
Њукумати
кишвар
љињати
амалишавии
Стратегияи
миллии
Љумњурии Тољикистон оид ба муќовимат ба эктремизм ва
терроризм барои солњои 2016-2020 тадбирњои зарурї андешида,
бо маќсади баланд бардоштани маърифати њуќуќии љомеа,
пешгирии љинояткорї, шомилшавии љавонон ба њизбу
њаракатњои ифротгаро ва гурўњњои экстремистию террористї,
бахусус, муќовимат дар самти фошсозии моњияти иртиљоии
гурўњњои људоихоњ мунтазам чорабинињо доир менамоянд. Аз
љумла, соли 2020 дар ин самт чунин чорабинињо доир гардиданд:
№ НОМГӮИ ЧОРАБИНӢ
САНА
1. Мулоқоти ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, 31.08.2020
бизнес ва сиёсати Тоҷикистон, профессор
Шарифзода М.М. бо сардорони гурӯҳҳои
152

2.

3.

4.

5.

6.

7.

таълимии донишгоҳ дар мавзӯи "Пешгирии
шомилшавии ҷавонон ба ҳаргуна ҳизбу
ҳаракатҳои террористӣ ва экстремистӣ"
Мулоқоти намояндагони Комиссияи маркази
интихобот ва райъпурсии Ҷумҳурии Тоҷикистон
бо устодону донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии
ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон ҷиҳати
баланд
бардоштани
рӯҳияи
худогоҳию
хештаншиносӣ, маърифати ҳуқуқӣ ва ширкати
фаъолона дар маъракаи интихоботӣ, пешгирии
шомилшавии ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои
ифротгаро, террористӣ, экстремистӣ ва эҳтироми
арзишҳои миллӣ
Мулоқоти Раиси Кумитаи кор бо ҷавонон ва
варзиши назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
Раҳмонзода Абдулло Қурбоналӣ бо донишҷӯёни
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон
Чорабинии тарбиявӣ дар мавзӯи "Падидаҳои
номатулуб дар ҷомеаи ҷаҳонӣ", дар партави
Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба маҷлиси Олӣ аз 26
декабри соли 2019
Мулоқоти намояндагони Раёсати Бозрасии
давлатии автомобилии Вазорати корҳои дохилии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд бо
устодону донишҷӯёни Донишгоҳи давлатии
ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон
Чорабинии тарбиявӣ дар мавзӯи "Экстремизм терроризм хавфи тафаккури ҷавонон" баҳри дар
амал татбиқ намудани «Стратегияи миллии
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба
экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016 –
2020»
Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи "Терроризм вабои аср" дар иртибот ба татбиқи «Стратегияи
миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат
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01.09.2020

12.09.2020

15.10.2020

23.10.2020

23.10.2020

24.10.2020

ба экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016 –
2020»
8. Мулоқоти намояндагони шуъбаи минтақавии
мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар вилояти Суғд бо устодону донишҷӯёни
Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон,
муовини
сардори
шуъбаи
минтақавии мубориза бар зидди ҷиноятҳои
муташаккили
Вазорати
корҳои
дохилии
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар вилояти Суғд,
подполковники милитсия Қодирӣ Ғолиб Нодир
ва ваколатдори калони шуъбаи минтаќавии
мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили
Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон
дар вилояти Суғд, майори милитсия Ғаффорзода
Шукур Ғаффор
9. Маҳфили тарбиявӣ дар мавзӯи "Ҳадаф ва
мақсадҳои
сиёҳи
гурӯҳҳо
ва
равияҳои
экстремистию террористӣ дар ҷомеа" ҷиҳати
татбиқи
«Стратегияи
миллии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва
терроризм барои солҳои 2016 – 2020»
10. Вохӯрии устодону донишҷӯён бо намояндагони
Раёсати Агентии назорати маводи нашъаовари
назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
вилояти Суғд
11. Вохӯрии устодону донишҷӯён бо надмояндагони
Қисми ҳарбии 051056 - Гвардияи миллии
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Стратегияи миллии
Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба муқовимат ба
экстремизм ва терроризм барои солҳои 2016 –
2020»
12. Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи "Терроризм
ва экстремиз - хавфи тафаёккури ҷавонон"
ҷиҳати татбиқи «Стратегияи миллии Ҷумҳурии
Тоҷикистон оид ба муқовимат ба экстремизм ва
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27.10.2020

20.11.2020

27.11.2020

27.11.2020

27.11.2020

терроризм барои солҳои 2016 – 2020»
13. Чорабинии тарбиявӣ дар мавзӯи "Муқовимат ба 12.12.2020
экстремизм" баҳри дар амал татбиқ намудани
«Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид
ба муқовимат ба экстремизм ва терроризм барои
солҳои 2016 – 2020»
Фаъолияти маҳфилҳои тарбиявӣ. Дар такя ба санадњои
танзимкунандаи соњаи тарбия, ќарорњои Њукумати Љумњурии
Тољикистон, амру фармонњо ва дастуру супоришњои Президенти
кишвар, мактубу фармоиш ва ќарорњои мушовараи Вазорати
маориф ва илми кишвар, ќарорњои Раиси вилояти Суѓд, ќарорњои
Шўрои олимон ва раёсати донишгоњ љињати татбиќи Консепсияи
миллии тарбия дар Љумњурии Тољикистон бањри баланд

бардоштани маърифати устодону донишљўён, танзими љиддии
раванди корњои тарбия, бењтар намудани сифати машѓулиятњо, ба
њаёти фаъоли љамъиятву сиёсї љалб намудани устодону
муњассилин дар донишгоњ мањфилњои зерин амал мекунанд:
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1. Дастаи созию овозии “Ошёни мењр”;
2. Шўрои донишљўёни донишгоњ;
3. Театр-студияи “Парвози истеъдод”;
4. Гурўњи раќсии “Хушхиром”;
5. Дастаи донишљўёни соњибкории озод;
6. Мањфили хушдилон ва њозирљавобон;
7. Мањфили “Пайравони Пешвои миллат”
8. Дружиначиёни ихтиёрї;
9. Мањфили “Ганҷинаи ҳунар” дар хобгоњи донишгоњ;
10.
Мањфилњои варзишї оид ба намудњои шашка, шоњмот,
волейбол, баскетбол, фитнес ва мањфилњои назди кафедрагї
вобаста ба тахассуснокии донишљўён.

Дар хобгоҳи донишгоҳ аз ҳисоби донишҷӯдухтароне, ки дар
хобгоҳ истиқомат менамоянд маҳфили “Ганҷинаи ҳунар” таъсис
дода шудааст. Маҳфили мазкур бо мақсади омода намудани
донишҷӯдухтарони хобгоҳ ба ҳаёти мустақилона, омӯзонидани
ҳунари дастӣ, дӯзандагӣ ба роҳ монда шудааст. Маҳфили
“Ганҷинаи ҳунар” бо 8 адад дастгоҳҳои дӯзандагӣ ва 2 адад
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дастгоҳи атласу адрасбофӣ таъмин буда, онро аъзоёни маҳфил
пас аз машғулиятҳои дарсӣ истифода мебаранд. Инчунин, дар
назди маҳфили мазкур ҳунари кашидадӯзӣ мавҷуд мебошад, ки
аъзоёни маҳфил дар вақтҳои холигӣ онро меомӯзанд.
Маҳфили “Ошёни меҳр” таҳти роҳбарии Ёқубов Саидқодир
таъсис дода шуда, он аз соли 2007 фаъолияти худро ба роҳ
мондааст. Дар давоми фаъолият ансамбл зиёда аз 130 нафар
донишҷӯёнро аз рӯи номинатсияҳои ровигӣ, композиторӣ
(оҳангсозӣ), сарояндагӣ, навозандагӣ, шеърхон, саҳнаҳои бадеӣ
тайёр намудааст. Хатмкардагони донишгох аъзои ансамбли
мазкур дар соҳаҳои мухталиф кору фаъолият мебаранд, аз ҷумла,
Рӯзиев Амирҷон – дар аркестри асбобҳои халқии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҳайси овозхон,
Мирмуллоев Назирҷон – дар аркестри академии Кохи Рӯдакӣ ба

ҳайси овозхон ва Сангинов Фирдавс – дар аркестри академии
Кохи Рӯдакӣ ба ҳайси ровӣ фаъолият бурда истодааст. Аъзоёни
ансамбл аз оғози фаъолият зиёда аз 200 сурудҳоро дар мавзӯъҳои
Истиқлолият, Ваҳдат, Парчам, Тоҷикистон, Пешвои миллат,
Ватан, Нишон, Рӯзи Конститутсия ва дигар сурудҳои сиёсиву
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ватандӯстиро сабт намуданд. Боиси ифтихори ҷомеаи меҳнатии
донишгоҳ аст, ки сурудҳои ансамбли “Ошёни меҳр” тавассути
шабакањои телевизионї ва радиошунавонии љумњуриявї,
вилоятиву мањаллї ба таври васеъ садо медињад. Аъзои ансамбл
иштирокчии фестивал – озмунҳо ва чорабиниҳои сатҳи ҷумҳуриву
вилоятӣ ва шаҳрӣ мебошанд.
Фаъолияти
дастаи созию овозии “Ошёни мењр”-и ДДЊБСТ дар соли 2020
№
Сана
Номгӯи чорабиниҳо
1 Омода намудани бадеҳаи «Бибӣ – биё»
15.09.2020
2 Сабти сурудҳои навин таҳти унвони Оташи 22.09.2020
пинҳони дил, Сияҳмӯ, Марди ҳунар, Ҳаҷри
ҷонон
3 Барномаи фарҳангӣ-адабӣ бахшида ба Рӯзи 05.10.2020
омӯзгорон
4 Кастинг-озмун байни донишҷӯён барои 14.10.2020
дарёфти истеъодҳои чеҳраҳои нав
5 Иштирок дар барномаи мустақими ТВ СМ-1 15.10.2020
бо ҳайати ансамбли Ошёни меҳр таҳти
сарварии устод Саидқодир Ёқубов
6 Омода намудани суруди «Хуш меояд», ғазали 26.10.2020
Камоли Хуҷандӣ, оҳанги устод Саидқодир
Ёқубов
7 Интихоби сурудҳо бахшида ба рӯзи 03.11.2020
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
7 Иштирок дар чорабинии боғи фарҳангӣ- 05.11.2020
фароғатии Абӯмаҳмуди Хуҷандӣ бахшида ба
рӯзи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон бо
иштироки овозхонони ансамбли овозадори
Ошёни меҳр
8 Баромади ансамбли Ошёни меҳр бо сурудҳои 10.11.2020
сиёсӣ дар рӯзи Милитсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар қасри фарҳангии Суғдиён
9 Ба навор клип бардоштани суруди навини 11.11.2020
гурӯҳии ансамбли Ошёни меҳр бо номи «Хуш
меояд», ғазали Камоли Хуҷандӣ, оҳанги
устод Саидқодир Ёқубов ҳамкорӣ бо ТВ Суғд
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ва боғи фарҳангии Камоли Хуҷандӣ
10 Иштирок дар барномаи фарҳангӣ-адабӣ 16.11.2020
бахшида ба рӯзи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон бо иштироки меҳмонон: Фирӯза
Нуруллозода-муовини раиси шаҳри Хуҷанд,
Каримзода Мирзоқосим – сардори раёсати
кор бо ҷавонон ва варзиши вилояти Суғд,
Шарифзода Аминҷон – муовини раиси КИ
ҲХДТ дар вилояти Суғд, Мирзоғуфрон
Ғафуров – сармутахассиси шӯъбаи рушди
иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаи дастгоҳи Раиси
вилояти Суғд
11 Омодагии ансамбли Ошёни меҳр ба рӯзи 23.11.2020
Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар
Қасри фарҳангии ба номи Абуабдуллоҳи
Рӯдакӣ бо иштироки Раиси вилояти Суғд
Раҷаббой Аҳмадзода
12 Иштирок
дар
чорабинии
фарҳангии 24.11.2020
донишгоҳӣ бахшида ба Рӯзи Парчами
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
13 Иштироки ансамбли овозадори Ошёни меҳр 07.12.2020
дар
барномаи
фарҳангии
«Пайванди
муҳаббат» дар Қасри фарҳангии Суғдиён
14 Сабти сурудҳои навини Ошёни меҳр бо номи: 10.12.2020
Бадеҳа – Бибӣ раёҳон, Тоҷикистон, шукри
Истиқлолият, бадеҳа Лайлӣ
15 Сабти сурудҳои навини ансамбли Ошёни 22.12.2020
меҳр бо ҳамкории ТВ Суғд дар қасри Арбоби
ба номи Саидхӯҷа Урунхӯҷаев
16 Сабти суруди гурӯҳӣ бо номи «Тоҷикистон» 25.11.2020
шеъри Меҳровари Масчоҳӣ, оҳанги С.Ёқубов
Татбиќи сиёсати давлатї ва дастгирии љавонон дар
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон.
Сиёсати давлатии ҷавонон аз рўзњои аввали ба даст овардани
соњибистиќлолї дар меҳвари таваљљўњи давлату Ҳукумат қарор
дорад. Асосгузори сулњу вањдати миллї – Пешвои миллат,
Президенти Љумњурии Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон
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њадафи сиёсати давлатиро дар бахши ҷавонон, тарбияи кадрҳо,
мутахассисони донишманду соҳибмаърифат, насли дорои
ҷаҳонбинии васеъ ва хислатҳои ватандӯстиву ватанпарастй
мењисобанд ва онҳоро “умеди фардо, захираи тиллоӣ ва стратегии
давлату миллат” ном мебаранд.
Дар партави сиёсати пешгирифтаи Пешвои миллат нисбати
дастгирии љавонон, раёсати донишгоњ тадбирњои судманд
меандешад. Бахусус, донишљўён – љавонони фаъолу лаёќаманд
мунтазам дастгирї меёбанд. Соли 2020 донишљўёни донишгоњ
дар озмунњои мухталифу олимпиадањои фаннї иштирок карда,
љойњои намоёнро ишѓол намуданд. Ин донишљўён, ки боиси
ифтихор буда, дар муаррифии донишгоњ сањми беназир доранд ва
аз љониби раёсати донишгоњ мунтазам дастгирї меёбанд.
Дар
партави
дастуру
ҳидоятҳои
ҷавонпарваронаи
Пешвои
муаззами
миллат
муҳтарам
Эмомалӣ
Раҳмон
қарори Раиси вилояти
Суғд
аз
30.01.2020,
таҳти №52 дар бораи
ташкилу
баргузор
намудани «Ҳафтаи иштироки донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти
олӣ ва миёнаи касбии вилоят дар идоракунии мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии виляти Суғд» ва дар ин замина фармоиши
ректори Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон аз 09.04.2020, таҳти №39 дар бораи ташкил ва
баргузор кардани «Ҳафтаи иштироки донишҷӯёни донишгоҳ дар
идоракунии Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон» ба тасвиб расид.
Бояд тазаккур дод, ки даври аввали ҳафтаи мазкур аз санаи 13
– ум то 18 – уми апрели соли равон дар сатҳи факултетҳо
160

баргузор гардид, ки дар он 85 нафар донишҷӯёне, ки дар ҷодаи
таълиму тарбия ва илм ба дастовардҳои назаррас ноил
гардидаанд ва аз ҷиҳати фаъолнокї худро ҳамчун донишҷӯи
лаёқатманду соҳибистеъдод нишон додаанд ба вазифаҳои
мухталиф таъин гаридиданд. Маврид ба ёдоварист, ки донишҷӯён
дар сатҳи факултетҳо ба вазифаҳои декан, муовинони декан,
мудирони кафедраҳо ва раисони созмонҳои ҷамъиятӣ аз ҷониби
деканони факултетҳо таъин карда шуданд. Иштирокчиёни
беҳтарини ҳафта аз ҷониби садорати факултетҳои донишгоҳ ба
даври дуюм, ки дар сатњи раёсат доир гардид, 32 нафар
донишљўёнро пешбарӣ намуданд. Аз санаи 20 – ум то 25 – уми
апрели соли равон дар сохтори раёсати донишгоҳ ин донишљўён
ба њайси иљрокунандаи вазифаҳои ректор, муовинон ва ёвари
ректор, сардорони раёсатҳо ва мудирони шуъбаву бахшҳои
раёсати донишгоҳ ифои вазифа намуданд. Аз теъдоди
нишондодашуда 7 нафар донишҷӯён барои иштирок дар даври
вилоятӣ роҳхат гирифтанд, ки онҳо аз санаи 20 – ум то 25 – уми
апрели соли равон дар даври вилоятӣ ба вазифаҳои Роҳбари
дастгоҳи раиси вилоят, сардорони раёсатҳои молия, кор бо
ҷавонон ва варзиш, меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолӣ, фарҳанг,
мудирони шуъбаҳои маъмурӣ – ҳуқуқӣ ва назорати дастгоҳи
раиси вилоят таъин гардида, бомуваффақият вазифаҳои бар
дӯшашон гузоштаро иҷро намуданд.
Донишҷӯён – иштирокчиёни ҳафтаи мазкур тавонистанд бо
як масъулияти баланд вазифаҳои дар наздашон гузоштаро бо
сари баланд иҷро намуданд ва бо боварӣ иброз менамоям, ки
чунин донишҷӯён таҷрибаҳоеро, ки дар ин ҳафта ба худ
гирифтаанд, минбаъд дар кору фаъолияти хеш баҳри пешбурди
соҳаҳои мухталифи хоҷагии халқи мамлакат истифода хоҳанд
бурд.
Қобили қайд аст донишҷӯёне, ки дар давраи вилоятии ҳафтаи
мазкур иштирок намуданд дар вазъияти тантанавӣ аз ҷониби
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Раиси вилояти Суғд бо гувоҳномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти
давлатии вилояти Суғд сарфароз гардонида шуданд.
Мақсад аз ҷалби донишҷӯён ба идоракунии давлатӣ пеш аз
ҳама шинос намудани онҳо бо низоми роҳбарӣ ва андӯхтани
донишу малака дар мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии
вилоят мебошад.
Ќадрдонии
љавонон барои дастовардњои назаррас дар соли 2020
Барои
ишғоли
ҷойҳои
ифтихорӣ дар озмуни «Беҳтарин
донандаи асарҳои Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон» 5 нафар донишҷӯён бо
диплом ва мукофоти пулӣ дар
умум ба маблағи 1000 сомонӣ сарфароз гардиданд.
№

Насаб, ном ва номи
падар

Курс

Факултет

Ҷой ва
мукофот

Одиев Ислом
4
1-300сом
Ҳуқуқшиносӣ
1
Молия
2-200сом
Шӯҳратзода Ҷасур
2
2-200сом
Омонов Ҳошимҷон
Ҳуқуқшиносӣ
Сафарматова
2
Бизнес ва
3-150сом
Нилуфар
идоркунӣ
3
3-150сом
5. Холиқова Шабнам
Ҳуқуқшиносӣ
Тибқи қарори раиси вилояти Суғд фармоиши ректори
донишгоҳ дар бораи ташкил ва баргузор кардани озмуни
«Донишҷӯи сол – 2020» ба тасвиб расид. Дар ин замина озмуни
мазкур байни донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ баргузор
гардид. Тибқи хулосаи комиссияи озмунӣ ва натиҷаи холҳои ба
даст овардаи иштирокчиёни ғолибон муайян гардида, дар вазъи
1.
2.
3.
4.
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тантанавӣ бо мукофотҳои пулӣ қадршиносӣ карда шуданд, ки
маблағи умумии он 3600 сомониро ташкил медиҳад.
Ҳамчунин, комиссияи озмунӣ бо мақсади таъмини қарори
Шӯрои олимони донишгоњ аз 31 августи соли 2018, тањти №1 ва
тибқи Низомнома дар бораи тартиби таъин ва пардохти
Стипендияи раёсати Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва
сиёсати Тоҷикистон ба донишҷӯёну магистрантон ва аспирантону
докторантон Озмун барои дарёфти стипендияи раёсати
донишгоҳро роҳандозӣ намуд, тибқи хулосаи комиссияи озмунӣ

№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Насаб, ном ва номи падар
Абдуллаева Аслия Камоловна
Шарипова Мавзуна Абдусаломовна
Самадова Мутриба Абдуѓаффоровна
Воҳидова Аниса Шӯҳратовна
Тоҷиева Мадинахон Наимҷоновна
Холиќова Шабнам Бойназаровна
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Курс

ва қарори Шўрои олимони донишгоҳ донишҷӯёни зерин сазовори
гирандаи стипендияи раёсати донишгоҳ гардиданд, ки маблағи
умумии супоридашуда 17600 сомниро ташкил дод.
Ихтисос

3
2
2
2
2
3

1-25.01.03р
1-25.01.03анг
1-24.01.02тВ
1-25.01.03анг
1-26.01.01т
1-24.01.02тБ

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Омонов Њошим Абдусатторович
Каримов Абдуллољон Мўъминљонович
Арипова Парвина Акмалхоновна
Ахунова Њилола Бахтиёровна
Мадаминов Хушрўз Баротович
Баротова Нилуфар Љамшедовна
Шамсиева Манижа Абдумаҷидовна
Юсуфзода Фараҳноз Юсуфљон
Азизов Нурониддин Нуриддинович
Ќориев Рустам Равшанљонович
Алиназарзода Љаҳонгир
Ботуров Хусрав Азизљонович
Њошимзода Яъќуб Њошим
Юсупова Маликабону Обидҷоновна
Раҷабов Ҳусейн Фирдавсович
Дадобоева Фарзонахон Ҷамшедҷоновна
Дадобоева Парвина Валиевна
Азизова Фарангис Авазљоновна
Салоҳиддинзода Анушервони Наврўз
Усмонова Мадина Абдушарифовна
Толибова Адиба Амирҷоновна
Ѓаниева Фархунда Акбарљоновна
Назарова Саида Дадоджоновна
Пӯлотова Париваш Тӯйчибоевна
Усмонова Рухшона Улуѓбековна
Ѓафуров Муллобарака Маҳмадсаидович
Шарипов Кайҳон Комилович
Каримов Манучеҳр Зарифҷонович
Аҳмадалиева Латофат Дарвишљоновна
Бобоева Маҳҷабин Сӯҳробҷоновна
Авезова Ганљина Илҳомљоновна
Сатторова Малика Нуриддиновна
Маматқулов Холбой Отабекович
Исмоилов Ҷамшед Некрӯзович
Холматова Саидахон Равшановна
Саидқулова Азизахон Абдухалиловна
Нуралиев Муҳаммадносир Сайбурҳонович
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2
4
2
3
3
2
3
3
2
2
2
3
4
2
3
2
2
3
3
3
3
2
2
2
2
3
4
2
3
2
3
2
2
2
2
2
2

1-24.01.02тВ
1-24.01.02тБ
1-23.01.02.02
1-24.01.02тВ
1-24.01.02тБ
1-24.01.02тГ
1-25.01.08
1-24.01.01т
1-40.01.01.02
1-24.01.02тА
1-24.01.02тА
1-24.01.02тВ
1-24.01.02тГ
1-25.01.04.02р
1-96.01.01
1-25.01.07т
1-25.01.08т
1-24.01.02тГ
1-24.01.02тБ
1-24.01.02тВ
1-23.01.02.05
1-24.01.02тВ
1-26.01.01т
1-25.01.07т
1-24.01.02р
1-24.01.02тД
1-24.01.02Та
1-25.01.03анг
1-24.01.02тВ
1-25.01.04.02т
1-24.01.02тБ
1-26.01.01т
1-23.01.01
1-25.01.11 тА
1-40.01.02.02
1-45.01.01.03
1-23.01.02.04

44. Холова Дилангез Ҷурабековна

2

1-23.01.01р

№

Насаб, ном ва номи падар

Курс

Барои фаъолияти босамар дар самти илмомӯзӣ, ноил
гардидан ба дастовардҳои назаррас дар раванди таҳсил, инчунин
саҳмгузорӣ дар самти ҷалби довталабон ба донишгоҳ тариқи
бурдани корҳои тарғиботиву ташвиқотӣ ва иштироки фаъолона
дар корҳои ҷамъиятӣ ба муносибати Рӯзи Парчами давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон бо сипоснома ва мукофоти пулӣ ҳар яке
дар ҳаҷми 500 сомонӣ ва дар умум ба маблағи 5400 сомонӣ
донишҷӯён сарфароз гардонида шуданд.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Нурмухаммедова Мафтуна Акбарҷоновна
Эргашева Меҳрангез Махсудҷоновна
Нурмухаммедов Далер Бахтиёрович
Дӯстматова Фарзона Абдуллоҷоновна
Абдувоҳидов Бахтовар Ҷӯрабекович
Алиева Сайҳуна Алиевна
Буходуров Умарҷон Сангинович
Зокиров Фирдавс Эсонҷонович
Каримова Муҳибахон Музаффаровна
Ҷӯраева Мафтунахон Равшанҷоновна
Орипова Дилноза Муродҷоновна
Ҳакимов Фирӯз Ҳакимович
Алиназарзода Ҷаҳонгир
Исломов Саидалишер Саидазизович
Каримов Абдуллоҷон Муминҷонович
Самадова Мутриба Абдуғаффоровна
Тӯхтаев Муҳаммад Бахтиёрович
Насриддинов Киромиддин Ғаффорович

2
2
3
4
2
3
4
4
2
2
1
2
2
2
4
2
2
1

Факултет
Баҳисобгирӣ ва андоз
Баҳисобгирӣ ва андоз
Бизнес ва идоракунӣ
Инноватсия ва ТК
Молия
Молия
Молия
Молия
Молия
Молия
Сиёсатшиносӣ ва МБ
Сиёсатшиносӣ ва МБ
Ҳуқуқшиносӣ
Ҳуқуқшиносӣ
Ҳуқуқшиносӣ
Ҳуқуқшиносӣ
Ҳуқуқшиносӣ
Магистранти
ихтисоси иқтисодиёти
ҷаҳонӣ

Њамзамон, бо чунин мазмун ва бо Сипоснома ва мукофоти пулӣ
ба андозаи ҳар яке 300 сомонӣ ва дар умум 3300 сомонӣ
донишҷӯёни зерин сарфароз гардонида шуданд.
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№

Насаб, ном ва номи падар

Курс

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Ашрапов Ҷаҳонгир Бахтиёрович
Зайниддинов Сарварҷон Сайёдҷонович
Отаҷонов Ҷамшед Валиевич
Алиев Аминҷон Анварович
Болтаев Мақсадҷон Исмонҷонович
Воҳидов Шаҳбоз Аббосович
Муталибзода Маҳина Муталиб
Примов Парвиз Пулодович
Раҳматова Мадина Шавкатовна
Юлдошев Ханда Фаррухович
Сатторова Фарзона

4
4
3
3
4
4
4
2
2
4
2

Факултет
Бизнес ва идоракунӣ
Бизнес ва идоракунӣ
Бизнес ва идоракунӣ
Инноватсия ва ТК
Молия
Молия
Сиёсатшиносӣ ва МБ
Сиёсатшиносӣ ва МБ
Сиёсатшиносӣ ва МБ
Ҳуқуқшиносӣ
Ҳуқуқшиносӣ

Ҷиҳати эҳсоси ҳудшиносию меҳанпарастӣ, ҳимояи арзишҳои
миллӣ, завқи китобхонӣ барои ишғоли ҷойҳои ифтихорӣ дар
даври шаҳриву вилоятии озмуни ҷумҳуриявии «Фурӯѓи субњи
доної китоб аст» 4 нафар донишҷӯёни донишгоҳ бо мукофотҳои
пулӣ сарфароз гардонида шуданд, ки маблағи умумии он 2900
сомониро ташкил медиҳад.
Барои фаъолияти босамар дар риштаи илму тањсилот ва
ишѓоли љойи ифтихорӣ дар даври донишгоњии озмуни корҳои
илмӣ – таҳқиқотии «Донишҷӯ ва пешрафти илмию техникӣ 2020», бахшида ба ифтихори ҷашни 30-солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 5 нафар донишҷӯёни донишгоҳ
бо мукофоти пулӣ, ки маблағи умумии он 900 сомониро ташкил
медод сарфароз гардонида шуданд.
1. Шукуров Достон – донишҷӯи факултети ҳуқуқшиносӣ, ҷойи 1
мукофоти пулӣ 300 сомонӣ;
2. Одиев Ислом – донишҷӯи факултети ҳуқуқшиносӣ, ҷойи 2
мукофоти пулӣ 200 сомонӣ;
3. Комилов Мирзокомил Мирзоубайдович – магистранти курси
якуми ихтисоси сиёсатшиносӣ ҷойи 2 мукофоти пулӣ 200
сомонӣ;
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Курс

4. Абдусаломзода Фаридун Абдусалом – донишљўи факултети
баҳисобгирӣ ва андоз љойи 3 мукофоти пулї 100 сомонї;
5. Фатҳуллозода Ҷаҳонгир – донишљўи факултети молия љойи 3
мукофоти пулї 100 сомонї.
Гирандагони
Стипендияњои
номї.
Љавонони
болаёќати
донишгоњ
гирандаи
Стипендияи Кумитаи кор бо
љавонон ва варзиши назди
Њукумати
Љумњурии
Тољикистон,
Стипендияи
Раиси вилояти Суѓд, Стипендияи Раиси шањри Хуљанд мебошанд.
Њамзамон, тайи се сол аст, ки барои донишљўёни фаъолу
лаёќатманд Стипендияи раёсати донишгоњ таъсис дода шуд.
РӮЙХАТИ
гирандагони стипендияи Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2020
№
Насаб, ном ва номи падар
Ихтисос

2.

№
3.

Қосимова Нилуфар
Илҳомиддиновна
Ҳоҷиева Дилфуза Мирзоевна

1 Магистранти
факултети молия
4 донишҷӯи и
факултети
сиёсатшиносӣ ва
муносибатҳои
байналхалқӣ
РӮЙХАТИ
гирандагони стипендияи Раиси вилояти Суғд
Докторантон
Насаб, ном ва номи падар
Ихтисос

Курс

1.

1 Иқтисодиёти
минтақавӣ

Шарипова Насибаҷон
Қаюмовна
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4.

1
Зиёев Муйдинҷон
Маъруфҷонович
5. Турдалиев Орифҷон
1
Акрамович
6. Ҳакимӣ Фирдавс Ғайратзода
1
Магистрантон
№
Насаб, ном ва номи падар

Иқтисодиёти
минтақавӣ
Иқтисодиёти
минтақавӣ
Ҳуқуқшиносӣ

1
Аҳророва Наргиса Рафиқовна
1
Ҳамроева Мадина
Собирҷоновна
1
3. Ҷабборова Муҳиба
Илҳомҷоновна
2
4. Саломов Дилшодбек
Фурқатович
Донишҷӯён
№
Ном насаб ва номи падар

Иқтисоди ҷаҳонӣ
Иқтисоди ҷаҳонӣ

Курс

Ихтисос

1.
2.

Иқтисоди ҷаҳонӣ

Кур
с

Молия ва қарз

4

Факултет
Бизнес ва
идоракунӣ
Бизнес ва
идоракунӣ
Инноватсия ва ТК

3

Молия

3

Молия

3
4
4

3

Молия
Молия
Сиёсатшиносӣ ва
МБ
Сиёсатшиносӣ ва
МБ
Ҳуқуқшиносӣ

3

Ҳуқуқшиносӣ

1.

Абдуллоева Аслия Камоловна

3

2.

Ашрапов Ҷаҳонгир
Бахтиёрович
Раҳмонов Шамсиддин
Абдусаломович
Қутбиддинов Тавакал
Дадобоевич
Солиева Соҷидахон
Мавлоновна
Алиева Сайҳуна Алиҷоновна
Зокиров Фирдавс Эсонҷонович
Тоҳирова Нозанин
Комилҷоновна
Олимова Фотима Назирҷоновна

4

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10 Абдуллоева Шукрона
Мухторҷоновна
11 Ҳидоятова Манижа
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4

12
13
14
15
16
17
18

Хайруллоевна
Азизова Фарангис Авазхоновна
Салоҳиддинизода Анушервони
Наврӯз
Ҳикматов Насимҷон
Наимҷонович
Мирпоччоева Муаттар
Исматуллоевна
Олимҷонов Беҳрӯз
Тоҳирҷонович
Ҷалолов Сӯҳроб Рустамович
Каримов Абдуллоҷон
Мӯминҷонович

3
3

Ҳуқуқшиносӣ
Ҳуқуқшиносӣ

3

Ҳуқуқшиносӣ

4

Ҳуқуқшиносӣ

4

Ҳуқуқшиносӣ

4
4

Ҳуқуқшиносӣ
Ҳуқуқшиносӣ

Қобили қайд аст, ки ҳамасола ба хонандагони муассисаҳои
таҳсилоти миёнаи умумӣ, литсей ва гимназияҳо, омӯзишгоҳҳои
касбӣ – техникӣ, донишҷӯёни коллеҷу донишгоҳҳои олӣ
стипендияи Раиси шаҳри Хуҷанд муқаррар карда шудааст, ки
соли равон низ 4 нафар донишљўёни донишгоҳ ба гирифтани
Стипендияи Раиси шањри Хуљанд ноил гардиданд.
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Курс

РӮЙХАТИ
гирандагони стипендияи Раиси шаҳри Хуҷанд, ки бо шаҳодатнома,
лентаи рамзӣ ва мукофоти пулӣ қадршиносӣ гардиданд
№
Насаб, ном ва номи падар
Факултет
1 Ҳакимов Фирӯзҷон
2
Сиёсатшиносӣ ва
МБ
Ҳакимҷонович
2 Эргашева Меҳрангез
2
Баҳисобгирӣ ва
андоз
Махсудҷоновна
3 Нуриллоева Ширина
3
Инноватсия ва ТК
Абдулазизовна
4 Абдусатторова Фарзона
3
Инноватсия ва ТК
Адҳамовна
Дар корњои ободонию созандагии донишгоњ, ки љињати
сазовор пешвоз гирифтани љашни 30-солагии Истиќлолияти
Ҷумҳурии Тоҷикистон роњандозї мешавад, заҳмату талошҳои
пайвастаи љавонон низ назаррас аст.
Хобгоњи
донишљўён.
Хобгоҳи донишгоҳ аз чор
ошёна иборат буда, он дорои
116 ҳуҷраи зист, ки аз ин
теъдод 53 ҳуҷраи 2 нафара ва
58 адад ҳуҷраи 3 нафара
иборат мебошад. Ҳамзамон,
барои ба истироҳату фароғат
фаро гирифтани донишҷӯён
– истиқоматкунандагони хобгоҳ, фароҳам овардани шароити
мусоид барои истиқомат ва ташкилу баргузор намудани
чорабиниҳои мухталифи оммавӣ – фарҳангӣ, тарбиявӣ, семинару
машваратҳо, конференсияҳо, мулоқоту вохӯриҳо, чорабиниҳои
варзишӣ дар хобгоҳ – маҷлисгоҳ барои 120 нафар ҷойи нишаст, 5
ҳуҷраи корӣ ва хоҷагидорӣ, дар ҳар як ошёна ошхона барои
пухтани хӯрок, китобхона, утоқи компютерӣ пайваст бо
интернети баландсуръат, утоқ барои гузаронидани маҳфилҳои
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адрасу атласбофӣ таъмин бо таҷҳизотҳои зарурӣ, хонаи тафреҳ,
инчунин майдони варзишӣ барои намуди волейбол барои
истиқоматкунандагони хобгоҳ фароҳам оварда шудааст.
Айни ҳол, дар хобгоҳ 300 нафар донишҷӯён истиқомат
мекунанд, ки аз ин теъдод 150 нафар духтарон ва 150 нафар
писарон ташкил медиҳад.
Аз ҷониби раёсати донишгоҳ ҷадвали навбатдории устодону
омӯзгорони донишгоҳ дар хобгоҳ таҳия ва тасдиқ гардида, тибқи
он ҳамарӯза дар хобгоҳ навбатдорӣ менамоянд, ки ин имкон
медиҳад, аз зисту зиндагонии истиқоматкунандагони хобгоҳ
бохабар гашта, дарсҳои иловагии яквақтаина, чорабиниҳои
мухталифи илмиву тарбиявӣ ташкилу баргузор намоянд.
Бахшида ба таҷлили сазовори ҷашнҳои милливу таърихӣ дар
соли 2020 беш аз 100 семинар – машваратҳо, мизҳои мудаввар,
конференсияҳо, вохӯрию мулоқотҳо, маҳфилҳову озмунҳо бо
намояндагони мақомотҳои ҳифзи ҳуқуқ, мақомоти иҷроияи
ҳокимияти давлатии маҳаллӣ, арбобони давлатӣ бо мақсади
пешгирии шомилшавии ҷавонон ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои
ғайриқонунӣ, эмин нигоҳ доштани онҳо аз бемориҳои сироятии
хавфнок, баланд бардоштани ҳиссӣ худшиносиву ходогоҳии
миллӣ ва инчунин тарғиби тарзи ҳаёти солим баргузор гардиданд.
Дар хобгоҳи донишгоҳ аз ҳисоби донишҷӯдухтароне, ки дар
хобгоҳ истиқомат менамоянд маҳфили “Ганҷинаи ҳунар” таъсис
дода шудааст. Маҳфили мазкур бо мақсади омода намудани
донишҷӯдухтарони хобгоҳ ба ҳаёти мустақилона, омӯзонидани
ҳунари дастӣ, дӯзандагӣ ба роҳ монда шудааст. Маҳфили
“Ганҷинаи ҳунар” бо 8 адад дастгоҳҳои дӯзандагӣ таъмин буда,
онро аъзоёни маҳфил пас аз машғулиятҳои дарсӣ истифода
мебаранд.
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Тарбияи ҷисмонӣ ва варзиш. Дар давраи соҳибистиқлолии
кишвар бо таъсису барқарор намудани мактабҳои варзишӣ,
баргузор намудани чорабиниҳои оммавӣ, варзишӣ, солимгардонӣ
ва иштироки варзишгарон дар мусобиқаҳои байналмилалӣ соҳаи
варзиш дар қатори дигар
соҳаҳои мухталиф рушд
меёбад.
Имрўз,
варзишгарони тоҷик бо
истифода аз имкониятҳои
фароҳамшуда бо дили пур
ба сӯи фатҳи қуллаҳои
варзиш равона мегарданд.
Дар симои чунин ҷавонон
донишҷўёни боргоҳи маърифтамон Фаридун Ќурбонов,
Мањмадрашид Рабиев, Шодибек Шоҳимардонов, Седиброз
Икромов, Мунис Тошов, Хушрӯз Мадаминов, Эмомалӣ Ҷӯраев,
Далер Ахмедов, Ҷовидхон Алихонов, Ҳасанҷон Тӯйчиев ва
Рустамҷон Айнудинзодаро номбар кардан месазад, ки дар
баробари донишандўзї дар чемпионатҳои сатҳи ҷумҳуриявиву
байналмилалӣ иштирок ва обрӯи боргоҳи маърифатамонро дар
қаламрави ҷумҳурӣ ва парчами кишвари азизамонро дар сатҳи
ҷаҳонӣ баланд мепардоранд.
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Донишҷўёни донишгоњ дар баробари тањсил дар мусобиќањои
варзишї фаъолона иштирок менамоянд. Соли 2020 дар
чемпионатњои ҷумҳуриявӣ дониљўён Шаҳром Фатҳуллоев аз рӯи
намуди Ҷиу-ҷитсу, Ҳасанҷон Туйчиев аз рӯи намуди гӯштини
юнониву румӣ, Рустамҷони Юсуф аз рӯи намуди бокс сазовори
љойи аввал гардиданд. Дар мусобиқаи
кушоди
мактаби
маҳорати олии варзишии вилояти Суғд оид ба бокс донишљўёни
донишгоњ Шаҳбоз Ҳайитов ва Рустамҷони Юсуф љойи аввал ва
Абдуқаҳҳорзода Рамазон љойи дуюмро ишѓол намуданд.

Бо дастгирии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Иттифоқи касабаи кормандони маориф ва
илм, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд дар
донишгоњ санаҳои 20 – 22 январи соли 2020 мусобиқаи варзишии
кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба намуди волейбол баргузор гардид, ки
дар он 18 дастаҳо иштирок ва байни ҳам қувваозмоӣ намуданд.
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Дастањои ѓолиб бо тўњфањои молию пулии раёсати донишгоњ
ќадрдонї шуданд.
Дар доираи вусъати корњои созандагию ободонї ба ифтихори
таљлили 30 – солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон дар донишгоњ толори варзишї бо 400 љойи нишаст
ба истифода дода шуд. Бо мақсади тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти
солим, оммавигардонии варзиш ва ҷалби ҷавонону донишҷӯён ба
он, дар толори навбунёд мусобиқаҳои варзишии мухталиф
ташкилу баргузор мешавад.

Бо дастгирии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Кумитаи кор бо ҷавонон ва варзиши назди Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Иттифоқи касабаи кормандони маориф ва
илм, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Суғд ва бо
ташаббуси Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон мусобиқаи варзишии кушоди ҷумҳуриявӣ оид ба
намуди волейбол дар донишгоҳ санаҳои 20 – 22 январи соли 2020
равон баргузор гардид, ки дар он 18 дастаҳо иштирок ва байни
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ҳам қувваозмоӣ намуданд. Дар натиҷаи дастаҳои зерин ғолибият
ба даст оварда бо ҷом, диплом, мукофотҳои пулӣ дар ҳаҷми 3000
сомонӣ, 2000 сомонӣ, 1000 сомонӣ ва тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз
гардонида шуданд.
 ҷои якум – дастаи Донишгоҳи славянии Россияву Тоҷикистон;
 ҷои дуюм – дастаи Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати
Тоҷикистон;
 ҷои сеюм – дастаи ноҳияи Ашт дониста шуд.
Санаи 20.02.2020 ба муносибати таъсисёбии Қувваҳои
мусаллаҳи Ҷумҳурии Тоҷикистон байни донишҷӯёни факултетҳои
донишгоҳ бо ҷалби сарбозону афсарони қисмҳои низомӣ
мусобиқаи ҳарбӣ – варзишӣ баргузор гардид. Донишҷӯён низ бо
аз бар намудани либоси низомӣ машқҳои ҳарбӣ – варзишӣ аз
қабилӣ сафороӣ, қадамзанӣ ва арғамчинкашӣ намуда, ба ин
васила ватандӯсту хештаншинос будани худро нишон доданд.
Бо мақсади тарғибу ташвиқи тарзи ҳаёти солим ва
оммавигардонии варзиш мустаҳкам намудани робитаи зич байни
варзишгарон шурӯъ аз 27.10.2020 то 04.11.2020 бо ташаббуси
Академияи Вазорати корҳои дохилии Ҷумҳурии Тоҷикистон
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мусобиқаи даставӣ аз рӯи намуди волейбол байни муассисаҳои
таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон баргузор
гардид, ки дастаи донишгоҳ дар он фаъолона иштирок намуда,
дар қаламрави вилоят сазовори ҷойи якум гардида, бо диплом ва
тӯҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд.
Ба ифтихори 26-солагии таъсисёбии Ҳизби халқии
демократии Тоҷикистон, барои дарёфти Ҷоми ҲХДТ оид ба
волейбол, дар толори варзишии ДДЊБСТ бо ибтикори шуъбаи
занњои КИ ЊХДТ дар вилояти Суѓд Мадина Салимова ва
сармуаллимаи кафедраи тарбияи љисмонии ДДЊБСТ Шањло
Ахмедова байни бонувон ва ҷавонзанони муассисаҳои тањсилоти
олї ва миёнаи касбии маркази вилоят ва ҳизб Спартакиада
баргузор гашт. Мусобиқа аз рӯи системаи олимпӣ ва қоидаҳои
байналмилалӣ гузаронида шуда, ҷойи аввал ва Ҷоми КИ ҲХДТ
дар вилояти Суғд насиби дастаи бонувони ДДҲБСТ гардид.
Иштирокчиёну ташкилкунандагон ва ғолибони Спартакиада аз
ҷониби кумитаи иҷроияи вилоятӣ бо Сипоснома ва тӯҳфаҳои
хотиравӣ сарфароз гардонида шуданд.
Чорабинињои варзишї дар соли 2020
№ Номгӯи чорабиниҳои варзишӣ
Санаи
баргузории
чорабиниҳо
и варзишӣ
1 Мусобиқаи варзишии кушоди ҷумҳуриявӣ 20.01.2020
оид ба намуди волейбол байни дастаҳо аз
шаҳру ноҳияҳо, корхонаву ташкилот ва
муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миёнаи касбии
ҷумҳурӣ бахшида ба Солҳои 2019 – 2021
«Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ» ва бо мақсади сазовор ҷашн
гирифтани «30 - солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»
2 Мусобиқаи варзишї аз рӯи намуди 30.01.2020
баскетбол байни бонувони факултетҳои
донишгоҳ бахшида ба Солҳои 2019 – 2021
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3

4

5

6

7

8

9

«Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ» ва сазовор ҷашн гирифтани «30солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон»
Мусобиқаи варзишии шоҳмот ва шашка
байни бонувони факултетҳои донишгоҳ
бахшида ба Иди Модарон - 8 март ва Солҳои
2019 – 2021 «Солҳои рушди деҳот, сайёҳӣ ва
ҳунарҳои мардумӣ»
Мусобиқаи варзишии тенниси рӯи миз байни
донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ бахшида
ба Солҳои 2019 – 2021 «Солҳои рушди деҳот,
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ва сазовор
ҷашн гирифтани 30-солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мусобиқаи варзишии тенниси рӯи миз байни
кормандону устодони донишгоҳ бахшида ба
Солҳои 2019 – 2021 «Солҳои рушди деҳот,
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ» ва сазовор
ҷашн гирифтани 30-солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мусобиқаи варзишии зеҳнии шоҳмот ва
шашка
байни донишҷӯёни
факултети
сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои байналхалқӣ
Мусобиқаи варзишии волейбол байни
донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ бахшида
ба ифтихори "5500 – солагии Саразми
бостонӣ" ва 29-умин солгарди Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мусобиқаи варзишии тенниси рӯи миз байни
донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ бахшида
ба 5500-солагии Саразм ва 29-умин солгарди
Истиқлолияти
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Мусобиқаи варзишии тенниси рӯи миз байни
донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ бахшида
ба "5500 – солагии Саразми бостонӣ" ва 29177

27.02.2020

14.04.2020

17.04.2020

21.04.2020

01.09.2020

01.09.2020

08.09.2020

10

11

12

13

14

15

16

17

18

умин солгарди Истиқлолияти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мусобиқаи варзишии футболи хурд байни
устодону кормандон бахшида ба Рӯзи
омӯзгор, 700 – солагии Хоҷа Камоли
Хуҷандӣ ва 5500 – солагии Саразми бостонӣ
Мусобиқаи
варзишии
футбол
байни
донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ бахшида
ба Рӯзи омӯзгор, 700 – солагии Хоҷа Камоли
Хуҷандӣ ва 5500 – солагии Саразми бостонӣ
Мусобиқаи даставӣ оид ба волейбол байни
муассисаҳои таҳсилоти миёна ва олии касбии
вилояти Суғд таҳти шиори “Якҷоя бо
нашъмандӣ мубориза мебарем” бахшида ба
Рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди волейбол
байни донишҷӯдухтарони муассисаҳои олӣ
ва миёнаи касбии вилоят бахшида ба Рӯзи
Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мусобиқаи варзишӣ аз рӯи намуди волейбол
байни донишҷӯписарони муассисаҳои олӣ ва
миёнаи касбии вилоят бахшида ба Рӯзи
Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мусобиқаи варзишии футболи хурд байни
донишҷӯён бахшида ба Рӯзи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мусобиқаи
варзишии
шоҳмот
байни
донишҷӯён таҳти унвони "Варзиш - гарави
саломатӣ ва зебоии инсон" бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мусобиқаи
варзишии
шашка
байни
донишҷӯён таҳти унвони "Варзиш - гарави
саломатӣ ва зебоии инсон" бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мусобиқаи варзишии тенниси рӯи миз байни
донишҷӯён таҳти унвони "Варзиш - гарави
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29.09.2020

14.10.2020

27.10.2020

04.11.2020

05.11.2020

11.11.2020

12.11.2020

12.11.2020

12.11.2020

саломатӣ ва зебоии инсон" бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
19 Мусобиқаи варзишии дастхобонӣ байни 12.11.2020
донишҷӯён таҳти унвони "Варзиш - гарави
саломатӣ ва зебоии инсон" бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
20 Мусобиқаи
варзишии
шоҳмот
байни 13.11.2020
донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ таҳти
унвони "Варзиш - гарави саломатист"
бахшида ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
20 Мусобиқаи
варзишии
шашка
байни 13.11.2020
донишҷӯёни факултетҳои донишгоҳ таҳти
унвони "Варзиш - гарави саломатист"
бахшида ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
21 Мусобиқаи варзишии тенниси рӯйи миз 24.11.2020
байни донишҷӯён бахшида ба Рӯзи Парчами
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
22 Мусобиқаи варзишии тенниси руйи миз 01.12.2020
таҳти унвони "Мо зидди вабои аср
ВИЧ/СПИД" баҳри пешгири аз вируси
норасоии масунияти одам (ВИЧ/СПИД)
23 Мусобиқаи варзишии дастхобонӣ таҳти 01.12.2020
унвони "Мо зидди вабои аср ВИЧ/СПИД"
баҳри пешгири аз вируси норасоии
масунияти одам (ВИЧ/СПИД)
24 Мусобиқаи варзишии шашка таҳти унвони 01.12.2020
"Мо зидди вабои аср ВИЧ/СПИД" баҳри
пешгири аз вируси норасоии масунияти одам
(ВИЧ/СПИД)
Хулоса, давоми соли 2020 бо маќсади рушди тарбияи ғоявӣ,
хештаншиносї, худогоҳии миллӣ, ватанпарастӣ, ҳуқуқӣ,
гуманистӣ, зебоипарастӣ, меҳнатӣ ва касбинтихобкунї, экологӣ,
сиёсӣ, таҳаммулпазирї, масъулиятшиносӣ ва тарзи ҳаёти солим
тадбиҳои амалї андешида шуда, дар маљмўъ 443 чорабинињои
мухталиф ташкилу баргузор карда шуданд.
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Теъдоди
чорабиниҳо дар сохтор ва факултетҳои донишгоњ дар соли 2020
Теъдоди
чорабиниҳои
№
СОХТОР ВА ФАКУЛТЕТҲО
мухталифи
тарбиявӣ
1. Раёсат
38
2. Молия
98
3. Ҳуқуқшиносӣ
94
4. Сиёсатшиносӣ ва муносибатҳои
88
байналхалқӣ
5. Инноватсия ва телекоммуникатсия
76
6. Бизнес ва идоракунӣ
39
7. Баҳисобгирӣ ва андоз
10
443
Ҳамагӣ

№

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

ТЕЪДОДИ
чорабиниҳо бахшида ба санаҳои муҳими таърихӣ,
ҷашнҳои милливу давлатӣ дар соли 2020
Теъдоди
Мавзӯи чорабиниҳо
чорабиниҳои
мухталифи
тарбиявӣ
82
Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
43
Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон
40
Рӯзи
Парчами
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
35
5500 – солагии Саразми бостонӣ
29
700 – солагии Хоҷа Камоли Хуҷандӣ
26
«Стратегияи миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон
оид ба муқовимат ба экстремизм ва
терроризм барои солҳои 2016 – 2020»
21
Рӯзи қабули Конститутсияи Ҷумҳурии
Тоҷикистон
17
30 – солагии Истиқлолияти давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
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9. Солҳои 2019 – 2021 «Солҳои рушди деҳот,
сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ»
10. Бемории сироятии коронавирус (COVID-19)
11. Таҷлили ҷашни Меҳргон
12. Таҷлили Наврӯзи байналмилалӣ
13. Рӯзи Эъломияи умумии ҳуқуқи башар
14. Интихоботи
Президенти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
15. Солҳои 2020-2040 «Бистсолаи омӯзиш ва
рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ
дар соҳаи илму маориф»
16. Таъсисёбии Рӯзи Қувваҳои мусаллаҳи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
17. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
маъсулияти падару модар дар таълиму
тарбияи фарзанд»
18. Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
19. Рӯзи модар
20. Рӯзи омӯзгор
21. Рӯзи
байналмиллалии
мубориза
бо
коррупсия
22. Рӯзи Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
23. Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
24. Вируси
норасоии
масунияти
одам
(ВИЧ/СПИД)
25. Рӯзи забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
26. Рӯзи Рӯдакӣ
27. Таҷлили ҷашни Сада
28. Рӯзи ғалаба
29. Тоҷикистон - Ватани азизи ман!
30. Рӯзи Ҷалолиддини Румӣ
31. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
танзими анъана ва ҷашну маросимҳо дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон»
32. Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
181

16
12
12
10
9
8
8

8
8
7
7
7
6
6
5
4
4
3
3
2
2
1
1
1

ҷавонон ва сиёсати давлатии ҷавонон»
Ҳамагӣ

443

Теъдод
ва намуди чорабиниҳои тарбиявӣ дар соли 2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Дарси кушод
107
Мизи мудаввар
70
Конференсия
46
45
Чорабинии фарҳангӣ-адабӣ
37
Маҳфил
37
Чорабинии сиёсӣ
31
Мулоқот ва вохӯрӣ
25
Чорабинии варзишӣ
18
Ҷаласа
Семинар
12
Озмун
10
4
Ҳафтаи кафедра
Аксия
1
443
Ҳамагӣ
Њадаф аз фаъолияти тарбиявї дар руњияи хештаншиносї,
ватандўстї, ифтихори давлату давлатдорї тарбия намудани
љавонон ва њидояти онњо ба омўзиши илму маърифат ва аз бар
намудани касбу њунар ба њисоб меравад. Амалї намудани чунин
њадафњо ба тарбияи солими ќишри созандаву бунёдкори љомеа ва
такягоњи устувор дар роњи бунёди давлати навини тољикон
мусоидат хоњад намуд.
Татбиќи «Стратегияи
муќовимат ба коррупсия
дар Љумњурии Тољикистон
барои солњои 2013-2020»
дар Донишгоњи давлатии
њуќуќ, бизнес ва сиёсати
Тољикистон. Бо маќсади
таъмини иљрои талаботи
меъёрњои
Ќонуни
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Љумњурии Тољикистон «Дар бораи муќовимат ба коррупсия» ва
нишондодњои «Стратегияи муќовимат ба коррупсия дар
Љумњурии Тољикистон барои солњои 2013-2020», ки бо Фармони
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 30 августи соли 2013, №1504
тасдиќ карда шудааст ва зарурати андешида шудани тадбирњои
иловагї бањри таќвият бахшидани мубориза бо њамагуна
зуњуроти имконпазири коррупсионї дар донишгоњ, аз љумла
баланд
бардоштани
сатњи
маърифтанокии
кормандону
донишљўён дар ин самт, дар давоми соли 2020 дар Донишгоњи
давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон корњои зерин ба
анљом расонида шуданд:
Бо ташаббуси раёсати донишгоњ дар њамкорї бо шабакаи
телевизионии «СМ-1» санаи 09 январи соли 2020 дар доираи
барномаи «Таваљљўњ» масъалањои муќовимат ба коррупсия
мавриди баррасї ќарор дода шуданд. Дар барнома, ки дар шакли
саволу љавоб сурат гирифт, Назриён Васлибек - нозири калони
шуъбаи пешгирии коррупсияи раёсати Агентии назорати
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии
Тољикистон дар вилояти Суѓд, майори адлия, Болтуев С.Ш. –
номзади илмњои њуќуќшиносї, дотсенти кафедраи њуќуќи
соњибкорї ва байналмилалї, Ќобилов Б. - номзади илмњои
њуќуќшиносї,
сармуаллими
кафедраи
њуќуќи
љиноятї,
криминалистика ва пешгирии коррупсия ва Солиев Ш.Х. номзади
илмњои
њуќуќшиносї,
сармуаллими
кафедраи
сиёсатшиносии донишгоњ оид ба масъалањои муњимтарини
хатари коррупсия ба амнияти давлат, ташаккули маърифати
зиддикоррупсионї ва љалби васеи љомеаи шањрвандї дар самти
муќовимат ба коррупсия иштирок ва фикру андешањои худро
иброз намуданд.
Санаи 10 январи соли 2020, бахшида ба Рўзи кормандони
маќомоти назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсия,
бо ибтикори раёсати донишгоњ шиносоии дањ нафар донишљўёни
бењтарин тањти роњбарии мудири бахши кор бо љавонон
Мирзобоев М.Р. бо фаъолияти сохторњо ва кормандони раёсати
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Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи
Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд ташкил ва баргузор
карда шуд. Донишљўёнро мутахассиси шуъбаи пешгирии
коррупсия, майори адлия Назриён Васлибек роњбаладї намуда,
онњоро бо шароити кор ва хусусияти фаъолияти сохторњои
мухталифи ин маќомот шинос намуд. Таъкид карда шуд, ки
љавонон њамчун нерўи пешбарандаи љомеа барои татбиќи сиёсати
давлатї дар самти муќовимат ба коррупсия, ташаккули
маърифати зиддикоррупсионии љомеа ва пешгирии њамагуна
падидањои номатлуби ифротї намунаи ибрат бошанд.
Тибќи Наќшаи баргузории чорабинињои илмї ва илмию
техникї дар Љумњурии Тољикистон барои соли 2020, ки аз љониби
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ба Њукумати
Љумњурии Тољикистон пешнињод карда шудааст, дар њамкорї бо
Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии вилояти Суѓд, раёсати
Агентии назорати давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи
Љумњурии Тољикистон дар вилояти Суѓд ва Кумитаи иљроияи
ЊХДТ дар вилояти Суѓд, санаи 4 феврали соли 2020 дар
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон
Конференсияи љумњуриявии илмї-амалї дар мавзўи «Такмили
ќонунгузории зиддикоррупсионї: муаммоњо ва дурнамои рушд»
баргузор гардид.
Дар кори љаласаи пленарии конференсия, ки дар толори
маљлисгоњи бинои асосии донишгоњ бо њузури зиёда аз 280 нафар
устодону донишљўёни донишгоњ баргузор гардид, Хайрулло
Ѓабуллозода
муовини
раиси
шањри
Хуљанд,
Ѓоибназарова
Гулчењра
Нўъмоновна – ёрдамчии
калони прокурори вилояти
Суѓд, мушовири адлияи
дараљаи 2, Насруддинзода
Ќиём – сардори шуъбаи
мубориза бо коррупсия дар
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соњаи наќлиёти раёсати Агентии назорати давлатии молиявї ва
мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тољикистон дар вилояти
Суѓд, полковники адлия, Назриён Васлибек - нозири калони
шуъбаи пешгирии коррупсияи раёсати Агентии назорати
давлатии молиявї ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии
Тољикистон дар вилояти Суѓд, майори адлия, Шарифзода
Аминљон Абдуѓаффорї – муовини раиси Кумитаи иљроияи ЊХДТ
дар вилояти Суѓд, Бобољонов Музаффар – шахси масъули
комиссияи љамъиятии муовимат ба коррупсияи МИЊД-и вилояти
Суѓд, Мањмудов Њотам Абдуллоевич – собиќадори агентї,
намоянда аз Маќомоти иљроияи њокимияти давлатии шањри
Хуљанд, Сафарзода Анвар Ислом – доктори илмњои
њуќуќшиносї, профессор, мудири кафедраи њуќуќи љиноятї ва
муќовимат бо коррупсияи Донишгоњи миллии Тољикистон ва
Назарзода Пиралї – номзади илмњои сиёсї, дотсент, мудири
кафедраи таърих ва методикаи Донишгоњи давлатии шањри
Кўлоб иштирок намуданд.
Мењвари
суханронии
баромадкунандагонро
таъмини
самаранокии мубориза бо коррупсия тавассути фароњам
овардани фазои оштинопазир бо падидањои коррупсионї,
истифодаи васеи дастовардњои илму техника ва имконияту нерўи
бузурги љомеаи шањрвандї, баланд бардоштани сатњи
маърифатнокии зиддикоррупсионии шањрвандон ташкил дод.
Дар интињои љаласаи пленарї барои иштироки фаъолона ва
маърўзањои пурмуњтаво ба мењмонон ва донишљўёни фаъол
сипоснома ва туњфањои рамзии раёсати донишгоњ таќдим карда
шуданд.
Дар нимаи дуюми рўз кори конференсия дар шаш бахш идома
ёфта, дар доираи он дањњо маърўзаи омўзгорону коршиносони
соња шунида шуда, мавриди бањсу муколамаи судманд ќарор дода
шуданд.
Гузориш оид ба кори конференсия дар доираи барномањои
иттилоотии
шабакањои
телевизионии
«Тољикистон»,
«Телевизиони вилояти Суѓд», «СМ-1», «Танин», «Њафт ситора»,
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«Азия», «Сомон» намоиш дода шуд.
Аз рўи натиљањои
баргузории конференсия маљмўи маќолањои зиёда аз 70 нафар
олимону мутахассисони соња дар њаљми 383 сањифа аз чоп
бароварда шуд.
Вобаста ба зарурати баланд бардоштани сатњи маърифатнокии
љомеа дар самти пешгирї кардани зуњуроти номатлуби
коррупсионї дар сањифањои рўзномаву маљаллањо маќолањои
илмиву оммавии кормандону омўзгорони донишгоњ мунтазам ба
нашр расида истодаанд. Чунончи, дар шумораи №9 (23 864)
рўзномаи Љумњурият аз 10 январи соли 2020 маќолаи
сармутахассиси бахши таъминоти њуќуќї Зокиров Шавкат бо
номи «Муќовимат ба коррупсия. Бетараф набошем!», дар
шумораи №3 (559) нашрияи Кумитаи иљроияи Њизби Халќии
Демократии Тољикистон дар вилояти Суѓд «Сухани халќ» аз 15
январи соли 2020 маќолаи сармутахассиси бахши таъминоти
њуќуќї Зокиров Шавкат бо номи «Коррупсия на камтар аз
терроризм хатар дорад», дар шумораи №4 (12229) нашрияи
Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон «Омўзгор» аз 23
январи соли 2020 маќолаи сармутахассиси бахши таъминоти
њуќуќї Зокиров Шавкат бо номи «Муќовимат ба коррупсия:
сиёсати давлатиро чї гуна бояд амалї кард?», дар шумораи №7-8
(155-156) нашрияи Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати
Тољикистон «Маъвои хирад» маќолаи тањлилии сармуаллими
кафедраи сиёсатшиносї Солиев Шарофиддин бо номи
«Коррупсия – зуњуроти тањдидкунанда ба амнияти давлатї», дар
шумораи №3 (163) њамин нашрия маќолаи сармутахассиси бахши
таъминоти њуќуќї Зокиров Шавкат бо номи «Заминаи њуќуќии
муќовимат ба коррупсия мукаммал гардонида шуд» аз чоп
баромаданд.
Санаи 9 декабри соли 2020, соати 7.40 дар долони даромадгоњи
бинои таълимии №2 аксияи умумидонишгоњї тањти унвони
«Танњо дар вањдату њамбастагї мо метавонем, коррупсияро
барњам дињем!» дар шакли фарогир ва муосиру замонавї бо
иштироки теъдоди зиёди донишљўёну кормандони донишгоњ
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баргузор карда шуд. Дар доираи баргузории ин чорабинї зиёда
аз 400 вараќањои тарѓиботии зиддикоррупсионї таќсим карда
шуданд.
Фазои иттилооти донишгоњ. Назорати иљрои Ќонуни ЉТ
“Дар бораи мурољиати шахсони воќеї ва њуќуќї” дар сохтору
факултетњо. Давоми соли тањсил вазъи иљрои ќонуни мазкур
дар сохторњои донишгоњ мавриди тањлил ќарор дода шуда,
натиљањо ва 18 июн ва 26 декабри соли 2020 дар Шўрои
олимони донишгоњ мавриди баррасї карор дода шуд
Вазъи иљрои Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи
мурољиатњои шахсони воќеї ва њуќуќї” (№1339 аз 23.07.2016),
тартиби коргузорї ва бањисобгирии оморї оид ба мурољиатњои
шахсони воќеї ва њуќуќї (№276 аз 01.06.2017) дар сохторњои
масъули донишгоњ, давоми моњњои январ-ноябри соли 2020
тањлил гардид.
Давраи њисоботї 3347 мурољиати хаттии шахсони воќеї дар
бахши коргузорӣ ва котибот ба ќайд гирифта шуда, барои
баррасї ба сохторњои масул ирсол карда шуд.
Теъдоди
муроҷиатҳои хаттии воридгардида ба бахши коргузорӣ ва
котибот (аз 01.01.2020 то 30.11.2020)
Моњњо

Январ
Феврал
Март
Апрел
Май
Июн
Июл
Август
Сентябр
Октябр
Ноябр
Њамагї

Раёсати
таълим

Раёсати
илм

Муњосибот

Шуъбаи
кадрњо

Факулте
тњо

515
158
129
145
145
23
60
767
271
193
172
2578

2
3
4
3
3
2
6
5
28

45
7
26
29
29
5
1
26
37
38
27
270

36
22
21
27
27
17
22
67
60
63
37
399

21
3
1
7
7
1
15
3
12
1
71
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Мазмуну мўњтавои мурољиатњо оид ба иљозат гирифтан
барои гузариш аз як гурӯҳ ба гурӯҳи дигар, интиќол аз дигар
МТОК ба донишгоњ, тамдиди супоридани маблаѓи тањсил
(мурољиати донишљў, магистрант, докторант), ќисман, яъне 50%
супоридани талимпулї, озод намудан аз пардохти маблаѓи
тањсил, ивази насаб, барќароршавї ба сафи донишљўён,
барқароршавї ва супоридани аттестатсияи хатм, пеш аз мӯҳлат
супоридани имтиҳонот, баромадан ба рухсатии академӣ, иљозат
пурсидан барои ислоҳи баҳо, интиқол аз шуъбаи ғоибона ба
шуъбаи рӯзона ё баръакс, таъмин намудан бо хобгоњ, баромадан
ба рухсатии бемузд,
ба рухсатии меҳнатӣ
баромадан,
супоридани минимуми номзадї, ба сафари хизматї рафтан, ба
кор қабул намудан ва ѓайраро фарогир буданд
Аз 3347 муроҷиати хаттии шаҳрвандон 163 адад муроҷиатҳо
њал карда нашуд, ки бо замимаи хулосаи комиссияи ташхисӣ аз
сохторҳои донишгоҳ ба бахши коргузорӣ ва котибот ирсол
шудааст. Аз мурољиатњои ќабул ва баррасишуда аз љониби
муовинони ректор, танњо 11 мурољиати шифоњї, ки масъули иљро
раёсати маъмурию хољагидорї мебошад, њалли худро наёфт.
Мурољиатњо оид ба кор ќабул кардан буд ва бо сабаби мављуд
набудани љойи холии корї мурољиатњо ќонеъ карда нашуданд.
Шаш мурољиати хаттии шањрвандон, ки масъули иљро раёсати
илм ва инноватсия мебошад, бо сабаби он, ки њалли мурољиат
мўњлати зиёдро талаб менамояд, ба назорат гирифта шудааст.
Хулоса, тибќи талаботи моддањои Ќонуни Љумњурии
Тољикистон “Дар бораи мурољиатњои шахсони воќеї ва њуќуќї”
њама гуна намуди мурољиат дар сохторњои масъул рад карда
нашуда, ќабул ва баррасї шудааст.
Ташкил фаъолияти
самаранокии аъзоёни гурўњи тањлилию
иттилоотии ДДЊБСТ дар самти тањия ва нашри маќолаю
вокунишњо дар матбуоти даврї. Тибқи ҷадвали тасдиқгардида ба
гурўњи аналитикии донишгоњ 40 нафар омӯзгорону устодон
шомил буданд. Фаъолияти гурўҳи мазкур дар самти ошкор ва
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фошсозии амалҳои ифротии ҳизбу ҳаракатҳои террористиву
экстремистӣ ва баҳри татбиқи “Стратегияи миллии Љумњурии
Тољикистон оид ба муќовимат ба экстремизм ва терроризм барои
солњои 2016-2020” ба роҳ монда шуд.
Давоми сол аз љониби гурўњ зиёда аз 1200 адад мақолаву
изҳороти тањлиливу бунёдї омода ва дар сомонаи расмии
донишгоҳ (www.tsulbp.tj) бахши “Мавқеъ” ҷой дода шудааст.
Самти дигари фаъолияти аъзоёни гуруҳи иттилоотию
таҳлилии донишгоҳ дар матбуоти даврӣ чоп гардидани
мақолаҳои онҳо ба ҳисоб меравад. Давоми соли гузашта зиёда аз
128 адад маќолањои аъзоёни гурўњ дар мавзўи зикргардида дар
рӯзномаву нашрияҳои даврии “Ҷумҳурият”, “Омӯзгор”,
“Ҳақиқати Суғд” , «Согдийская правда», “Сухани халқ”, “Тирози
ҷаҳон”, “Ҷавонони Тоҷикистон” ва “Маъвои хирад”
чоп
гардиданд.
Чопи мавод дар нашрияҳои даврӣ (2017-2020)
Теъдоди чопи мавод
Номгӯи нашрияҳо
2018
2019
2020
3
6
5
Ҷумҳурият
1
15
Омӯзгор
36
26
43
Ҳақиқати Суғд
Согдийская
14
7
18
правда
1
2
13
Сухани халқ
3
9
Тирози ҷаҳонӣ
Маъвои хирад
3
13
12
Народная газета
1
3
5
8
Ҷавонони
Тоҷикистон
58
61
128
Ҳамагӣ
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Бахусус,
маќолањои
устодон: Шарифзода М.
Ваҳдати миллӣ ва аҳамияти
ҷаҳонии он // “Ҳақиқати
Суғд”№76 (18225) аз 30.06
соли 2020; Қурбонов Ҳ.
Хиёнат
ба
Ватан
нобахшиданист! // “Ҳақиқати
Суғд”№5 (18145) аз 11январи соли 2020; Ҳошимова
Н. Бадкарда бадгумон аст //
“Ҳақиқати Суғд” №8 (18157) аз 18-январи соли 2020; Саидзода Ш.
Созандаву ободкор бошем, на нуқсонҷӯ // “Ҳақиқати Суғд” №11
(18160) аз 25-январи соли 2020; Азимова Н. Пешгирии хатари
иҷтимоӣ // “Ҳақиқати Суғд” №65 (18214) аз 4-июн соли 2020;
Латипов С. Гурўҳи 24-созмони иғвогар // “Сухани халқ” №38 (598)
аз 22 октябри соли 2020; Солиев Ш. Терроризм мушкилоти
ҳалталаби рӯз // “Ҷавонони Тоҷикистон”№52 (9686) аз 24-декабр
соли 2020;
Шарипова З. Симои ҳақиқии Муҳаммадиқболи
Садриддин фош шуд // “Ҳақиқати Суғд”№148 (18297) аз 12-ноябри
соли 2020; Хамидов Н. Вопросы внешней политики в Послании
Лидера нации “Согдийская правда”№1 (16815) 1 январи соли 2020
ва ѓайра дар матбуоти даврї чоп гардид.
Ба роњ мондани интишори маќола ва вокунишњои аъзоёни гурўњ
дар сомонањои хабарї ва шабакаи интернетии донишгоњ ва
нашрияњои даврї. Ќобили зикр аст, ки ҳар рӯз аз ҷониби устодон
ва донишҷӯёни донишгоҳ ба сомонаи иҷтимоии Фейсбук дар
саҳифаҳои “Садои мардум”, “Паёми мардум”, “Саодати Ватан”,
“Ҷонфидои Ватан”, “Паймони миллии Тоҷикистон”, “Иттифоқ ва
амал”, “Ислоҳ.нет”, “Муҳаммадиқболи Садриддин” шарњу
вокунишњо баён карда шуда, давоми сол марбут ба амалњои
нопоки ТЭТ ЊНИ, Паймони миллӣ ва ҳаммаслакони онҳо зиёда
190

аз 50 000 адад шарњу вокунишҳо навишта шуданд. Мақолаҳои
устодон низ дар саҳифаи фейсбук чоп гардида, зери онњо шарњу
вокунишҳо навишта мешавад.
Фаъолияти нашрияи «Маъвои хирад» дар соли 2020. Нашрия
моње як маротиба аз чоп баромад. Дар хабару гузоришњо
самтњои фаъолияти њармоњинаи донишгоњ, маќолањо, эљодиёти
адибони навќалам- шоирону нависандагони љавони донишгоњ ва
ѓайрањо акс ёфтанд.
Аз оѓози соли тањсил 12
шумораи нашрияи «Маъвои
хирад»
омода ва дар
нашриёти
«Ношир»
бо
теъдоди 3800- 3850 нусха чоп
шуда, дастраси хонандагон
гардиданд. Шумораи махсуси
тарғиботӣ (№6) бо теъдоди 5000 нусха дар коғази аълосифат ва
дар ҳаҷми 6 саҳифа чоп ва тавассути гурўҳҳои махсус дар МТМУи шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ва ноҳияҳои тобеъи ҷумҳурӣ паҳн
карда шуд.
Инчунин, як силсила маќолањо тањия ва тањрир карда, ба
нашрияњои љумњуриявї ва вилоятию шањрї ирсол карда шуданд,
ки аксари онњо дар рўзномањои “Љумњурият”, “Омўзгор”,
“Сухани халќ”, “Минбари халќ”, “Њаќиќати Суѓд” ва ѓайра ба
чоп расиданд.
Тањия ва пахши
барномаи
иттилоотии «Набзи
донишгоњ»
тариќи
шабакаи телевизионии
вилоятї. Моњи январ
10 адад, моњи феврал
19 адад, моњи март 28
адад, моњи апрел 34
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адад, моњи май 9 адад, моњи июн 4 адад, моњи август 19 адад,
моњи сентябр 28 адад, моњи октябр 33 адад моњи ноябр 30 адад ва
моњи декабр 20 адад чорабинињои мухталиф сабти видеої ва
аксбардорї шуданд.
Бо истифода аз маводи видеої аз моњи январи соли 2020 то
моҳи декабр 7 барномаи иттилоотии «Набзи донишгоњ» тањия
шуда, тариќи телевизиони вилояти Суѓд ва шабакаи дохилии
донишгоњ пахш гардид. Ҳамчунин хабару гузоришҳо бо теъдоди
зиёд аз ҷараёни мулоқоту вохӯриҳо ва ҳамоишу конференсияҳо
дар телевизионҳои ҷумҳуриявиву маҳаллӣ инъикос гардидаанд.
Тањияи матн ва омода кардани филмномањо ва роликњо. Аз
оѓози соли хониш матнњо тањия гардида, дар асоси он филмнома
ва роликњои зерин омода ва мариди истифода ќарор дода шуд:
ролики тарѓиботӣ љињати љалби довталабон ба донишгоњ, доир ба
эълони «Рўзи дарњои кушод ва озмуни «Хатмкунандагони
болаёќат», љињати љалби довталабон ба магистратура,
докторантура, ихтисоси дуюм ва идомаи тањсил, эълони Форуми
иқтисодии
ҷумҳуриявї,
эълони
баргузории
мусобиќаи
љумњуриявї оид ба волейбол, роликњои эълони Идрорпулии
Раёсати донишгоҳ, «Донишҷӯи сол-2020», роликњо ба ифтихори
рўзи Артиш миллї, Парчам, Рўзи Президент, Рўзи «Модар» ва
љамъбасти озмуни «кафедраи сол-2020».
Сафарбар намудани устодон ба сўњбатњо ва мизњои
мудаввари телевизионї
№
1
2
3

Номи расона
ТВ СУҒД
ТВ СУҒД
ТВ Тоҷикистон

Баромадкунанда
Шарифзода М.М.
Тӯрақулов Р.
Хоҷаева М.

4

ТВ Тоҷикистон

Санавваров Ғ.

5

ТВ Тоҷикистон

Сино Ғафурӣ
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Мавзӯъ
Иқтисодиёт
Иқтисодиёт
Тарбияи
худшиносии
ҷавонон
Рушди соҳаи
маориф дар
замони
Истиқлолият
Рушди
ДДҲБСТ дар

Сана
31-август
31-август
04-сентябр
04-сентябр

04-сентябр

6

ТВ Тоҷикистон

7

ТВ Тоҷикистон

Ҳаётҷон
Қурбонов
Ҳошимова Н.

8

ТВ Тоҷикистон

Мирзобаев М.

9

ТВ Тоҷикистон

Дилфуза Хоҷаева

10

ТВ Тоҷикистон

Ҳошимҷон
Омонов

11
12

МТМУ №9
МТМУ №44
МТМУ№5

Яқубов Љ.
Ахмедов Н..
Ҳомидзода Ф.

13
14
15
16

ТВ Тоҷикистон
ТВ Тоҷикистон
ТВ СУҒД

Саидзода Ш
Алимов Б
Шокиров Т

17

ТВ СУҒД

18

ТВ СУҒД

Ҳаётҷон
Ќурбонов
Алимов Б.

19

ТВ СУҒД

Кенчаев Ш

20

ТВ СУҒД

Шарифзода М

21

ТВ Тоҷикистон

Шарифзода М

22

ТВ СУҒД

Ботур Алимов

замони
Истиқлолият
Дастгириҳои
омӯзгорон
Нақши
омӯзгор дар
тарбияи
шогирдон
Сиёсати
давлатии
ҷавонон
Соҳаи
маориф дар
замони
Истиқлолият
Ғамхории
давлат
нисбати
ҷавонон
Интихоб
Интихобот
Интихобот
Истиқлолият
Истиқлолият
Забони
давлатї
Рӯзи
Президент
Рӯзи
Президент
Рӯзи
Президент
Рӯзи
Президент
Иҷлосияи
тақдирсоз
Сарфакории
ќувваи барқ

04-сентябр
04-сентябр

04-сентябр
04-сентябр

04-сентябр

10-сентябр
11-сентябр
15-сентябр
15 сентябр
15 сентябр
29 09
13 ноябр
13 ноябр
13 ноябр
13 ноябр
12 ноябр
25 екабр

Њамкорї ва бастани шартномањо бо шабакањои телевизион ,
радиошунавонии љумњурї, вилоятї ва шањрї ва рӯзномаҳои даврӣ.
Донишгоњ давоми сол бо телевизионњои «Тољикистон», вилояти
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Суѓд, ШТР «Танин», «Љањоннамо» ва рӯзномаҳои “Ҷумҳурият”,
“Ҳақиқати Суғд” шартномањо њамкорї ба имзо расонид. Дар
бештари чорабинињо, аз љумла, чорабинии
Рўзи “Дарњои
кушод”,
нишастњи
матбуотии
ректори
донишгоњ
бо
намояндагони ВАУ конференсияњои илмию назариявии
љумњуриявї ва байналхалќї рузноманигорон ва наворбардорони
телевизионњои вилояти Суѓд, «Сафина», «Шабакаи аввал», ТВ
“Ҷаҳоннамо”, ШТР «Танин», ШТР «СМ-1», ШТР «Азия», ШТР
“7 ситора” иштирок доштанд.
Ташкили пахши хабару гузоришњои њамоишњо ва чорабинињои
ДДЊБСТ дар шабакаи интернетї. Аз моњи январ то моњи
декабри соли 2020 беш аз 200 хабару гузоришњо
аз рафти
чорабинињои доиргардида: моҳи январ 8-адад, феврал-17 адад,
март-13 адад, апрел-32 адад, май-9 адад адад, июн- 11 адад, июл- 6
адад, август- 10 адад, сентябр- 21 адад, октябр -25 адад, ноябр- 28
адад, декабр-29 адад чорабиниҳои мухталиф омода гардида, дар
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сомонаи расмии донишгоҳ http://tsulbp.tj ва фейсбуки донишгоҳ
инъикос ёфтааст.
Соњаи иќтисодию иљтимої. Имрўз, дар тамоми қаламрави
кишварамон
ба
истиқболи
шоистаи
ҷашни
30-солагии
Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
корҳои
созандагиву ободонӣ
бомаром
ҷараён
доранд.
Раёсати
Донишгоњи давлатии
њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон низ дар ин раванд як зумра
корњоро ба итмом расонида, корњои созандагиву бунёдкориро
идома медињад. Сохта ба истифода додани бинои факултет
муштараки Узбекистон ва Тољикистон, барои истифодабарї
омода намудани бинои таълимии сохтмонаш нотамом, њамвор ва
панљарабандии гирду атрофи толори вусъат бахшидани корњои
сохтмонї дар бинои таълимї, таъмири нуќтањои сантарии
хобгоњ, лифтњо ва чоњњои обкашї, харидории мизу курсињо барои
раёсат,
факултету
кафедрањо,
шинонидани
дарахтњои
мевадињандаю њамешасабз ва гулњои ороишї аз љумлаи
тадбирњои
омодагии
љомеаи донишгоњ љињати ба
роњ
мондани
корњои
ободонию созандагї ва
сазовор пешвоз гирифтани
љашни
30-солагии
Истиќлолияти
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
ба њисоб
мераванд.
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Њоло бунёд ва азнавсозии иншоотњои сохтмонаш нотамом, ки
аз давраи Иттифоќи Шўравї оѓоз гардида буд, идома дорад.
Лоињаи биноњои сохтмонаш
нотамоми таълимї, ошхона,
маљлисгоњ барои 800 љои нишаст такмил ва аз ташхиси давлатї
гузаронида шуд. Њамзамон, раёсати донишгоњ лоињаи бунёди
иншооти зерин: хобгоњи донишљўён ва бинои истиќоматии
баландошёна барои омузгорону кормандонро ба наќша
гирифтааст.
Сохтмони иншоотњои банаќшагирифташуда то
љашни 30 – солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии
Тољикистон марњила ба
марњила
сохта,
ба
истифода дода мешавад.
Давраи
њисоботї
сохтори нави таълимї –
факултети
муштараки
навтаъсиси Донишкадаи
њуќуќшиносии Тошканд,
Донишкадаи
молияи
Тошканд ва Донишгоњи
давлатии њуќуќ, бизнес ва
сиёсати Тољикистон дар пойгоњи љониби тољикистонї ташкил
карда шуд. Дар факултети муштараки навтаъсис, ки аз рўи
ихтисосњои њуќуќшиносї ва њуќуќшиносии байналхалќї, кори
бонкї, молия ва ќарз дар сатњи стандарти љањонї мутахассисонро
омода менамояд, дорои 16 синфхона ва 275 нафар љойи нишаст
буда, синфхонањо бо таљњизоти муосири техникии раванди
таълим муљањњаз карда шудааст.
Бино пурра ба системаи ягонаи интернетии донишгоњ пайваст
буда, он имконият медињад, ки раванди таълим ба таври онлайн
низ ба роњ монда шавад. Даромадгоњ ва баромадгоњи бинои
таълимї сафолакпўш карда шуда, дар атрофи он дарахтњои
њамешасабз ва гулњои мавсимї шинонида шудаанд.
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Бо назардошти вазъи љомеаи љањонї аз ављи вируси корона ё
ба таври дигар COVID-19 дар ќатори љомеаи шањрвандї, раёсат
ва сохторњои донишгоњ љињати пешгирї аз чунин беморї
чорањои амалї меандешад. Раёсати донишгоҳ то имрӯз ба
маблаѓи 140551,00 сомонї маводи гуногун ҷиҳати пешгирии
интиқол ва паҳншавии бемории сироятии коронавирус (COVID19) харидорӣ намуд, ки мавриди истифода ќарор дорад. Тибќи
наќшаи фаъолияти Ситоди донишгоњї пеш аз њама, њамарўза
биноњои таълимї ва љойњои корию таълимї бо маҳлулҳои
махсуси зиддивирусӣ поккорӣ шуда, мављудияти маводи шўяндаи
антисептикию хлордори безараргардонанда, ниќоб, собуни моеъ
ва дигар воситањои зиддивирусї мавриди назар ќарор мегирад.
Вусъат бахшидани корҳои фаҳмондадиҳӣ ва безараргардонї,
захираи навъҳои гуногуни маҳлулу маводи зиддивирусӣ,
ниқобҳои яккаратаву бисёркарата ва дигар ҷиҳозу маҳсулоти
зарурии пешгирикунанда, дар истгоҳи нақлиётӣ, майдончаҳои
варзишӣ, кӯчаву хиёбон, маѓозаҳо ва роҳраву нақлиёти ҷамъиятӣ
насб намудани варақаҳои иттилоотии пешгирикунанда аз
бемориҳои сироятӣ, таќсими ройгони навъҳои гуногуни маҳлулу
моеҳои зиддивирусӣ, ниқобҳои яккаратаву бисёркарата ва дигар
ҷиҳозу маҳсулоти зарурии пешгирикунанда, сафарбар намудани
устодони донишгоҳ ба мусоҳибаи шабакаи телевизионии вилоятӣ
ва маҳаллӣ, баргузории аксия, ташкили ду бундгоњи тиббї ва
таъмин бо кормандони тиббї, ду њуљраи изалятсионї барои
пешгирии беморињои сирояткунанда, ба роњ мондани дӯхтани
ниқобҳои яккаратаву бисёркарата аз љониби маҳфили
доимоамалкунандаи “Ганҷинаи ҳунар”, аз љониби иштирокчиёни
лоињаи “Пешсаф” ихтирооти ду дастгоњи безараркунандаи дастон
ва маводи конселярї корњое буданд, ки тибқи нақшаи
чорабиниҳои Ситоди донишгоҳї оид ба пешгирии пањншавии
беморињои сироятї ба анљом расонда шуданд.
1. Дар толори варзишии донишгоњ ва хобгоњи донишгоњ ду
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бундгоњи тиббї бо як нафар духтур ва як корманди тиббї
фаъолият мебарад
дар асоси пешнињоиди Сарраёсати
назорати давлатии санитарию эпидемиологии вилояти Суѓд
ташкил карда шудааст.
2. Тариќи сомонаи донишгоњ, экранњои телевизорњои дар
даромадгоњу роњравњо насбгардида, наворњои пешгирї аз
пандемияи сироятии коронавирусро ба намоиш гузошта,
xомеаи мењнатии донишгоњ бо маълумотњои дурусту
сариваќтї таъмин мебошанд.
Маводи зиддиэпидемикии харидоришуда
Р/Т

Номгўи мавод

1.
2.

Антисептик 900гр
Маводи шустани
Белизна 1л
Салфеткаи мањлулини
120 донагї
Обпошак
Собуни чомашўї
Коѓази ташноб
Антисептик 900гр
Маска (ниќоб)
Матои карбосї
Маводи шустушуии
Доместос
Марли
Спирт
Фаќер барои об
Хлор
Хокаи чомашўї
Антисептик 5Л
Ѓалтаки сафед
Гипохлорид Са
Дастпўшаки латтагин
Дастпўшаки резинї
Дастпўшаки тиббї
Ёржик
Жидкое мыло 500гр

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Санаи
харидорї
26.03.2020
26.03.2020

Воњиди
ченак
адад
адад

Миќд
ор
90
50

Нарх

Маблаѓ

28,00
10,50

2520,00
525,00

26.03.2020

адад

100

12,00

1200,00

27.03.2020
27.03.2020
27.03.2020
28.03.2020
28.03.2020
31.03.2020
31.03.2020

адад
адад
адад
адад
адад
метр
адад

10
100
1000
10
100
100
20

4,00
3,50
1,50
28,00
4,00
7,50
25,00

40,00
350,00
1500,00
280,00
400,00
750,00
500,00

31.03.2020
31.03.2020
31.03.2020
31.03.2020
31.03.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020

кг
литр
адад
кг
кг
адад
адад
кг
адад
адад
адад
адад
адад

100
50
35
100
100
40
4
312
100
100
500
20
240

2,50
250,00
14,00
700,00
35,00 1225,00
25,00 2500,00
7,00
700,00
126,00 5040,00
9,00
36,00
73,00 22776,00
5,80
580,00
9,80
980,00
0,75
375,00
18,75
375,00
10,20 2448,00
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24. Матои карбосї
25. Маводи шустании
Белизна 1л
26. Маводи шустании
Рахш
27. Маводи шустушўй
28. Маводи шустушуии
Доместос
29. Маводи шустушўии
Утёнок
30. Марли 1,6 метр
31. Маска (ниќоб)
32. Резинка барои маска
33. Ресмони сафед
(ѓалтак)
34. Сачокчаи коѓазини
хушк
35. Собуни чомашўї
36. Хокаи љомашўї
37. Марли 1,6м
38. Резинка барои маска
39. Халати тиббии
зиддивируси
40. Хароратсанљи лазерї

10.04.2020
10.04.2020

метр
адад

170
50

7,00
9,50

1190,00
475,00

10.04.2020

адад

40

8,75

350,00

10.04.2020
10.04.2020

адад
адад

40
22

7,80
27,00

312,00
594,00

10.04.2020

адад

40

24,00

960,00

10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020
10.04.2020

метр
адад
метр
адад

250
4030
71
4

6,25
3,20
5,00
9,00

1562,50
12896,00
355,00
36,00

10.04.2020

баста

25

19,40

485,00

10.04.2020
10.04.2020
22.04.2020
22.04.2020
22.04.2020

адад
кг
метр
метр
адад

100
80
200
100
5

3,50
7,80
6,25
5,00
245,00

350,00
624,00
1250,00
500,00
1225,00

22.04.2020

адад

3

7350,00

41. Маводи шустании
Рахш
42. Матои биаз 1,6
43. Моеъ барои дастшўй
44. Антисептик 5л
45. Маска (ниќоб)
46. Антисептик 5л
47. Маска (ниќоб)
48. Антисептик 1л
49. Антисептик 0,5л
50. Антисептик 5л
51. Хлор
52. Либоси муњофизати
зиддивирусї
53. Жидкое мыло 500гр
54. Хароратсанљи лазерї
55. Маводи шустании
Рахш 500гр

30.04.2020

адад

50

2450,0
0
11,00

30.04.2020
30.04.2020
08.05.2020
08.05.2020
03.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020
27.07.2020

метр
адад
адад
адад
адад
адад
адад
адад
адад
кг
адад

27.07.2020
27.07.2020
03.09.2020

адад
адад
адад
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550,00

30
16,50
495,00
10
27,50
275,00
20
126,00 2520,00
1000
3,20
3200,00
10
114,00 1140,00
10000 1,50 15000,00
100
25,00 2500,00
200
18,00 3600,00
60
95,00 5700,00
200
16,50 3300,00
15
115,00 1725,00
140
10
100

7,50
498,00
11,00

1050,00
4980,00
1100,00

56. Маводи шустушуии
Утёнок 500мг
57. Хокаи чомашўї
58. Жидкое мыло 500гр
59. Хлор
60. Маводи шустани
Белизна 1л
61. Антисептик 1л
62. Антисептик 0,5л
63. Коѓази ташноб
64. Насоси дорупошак
65. Фаќер барои об 10л
66. Хароратсанљи лазерї
67. Спирт 100мл
68. Собуни љомашўии
65%
69. Салфеткаи мањлулини
120 донагї
70. Маводи шустушуии
Утёнок 500мг
71. Маводи шустушуии
Доместос
72. Моеъ барои ойна
Њамагї

03.09.2020

адад

30

10,50

315,00

03.09.2020
03.09.2020
03.09.2020
18.09.2020

кг
адад
кг
адад

200
50
50
50

8,90
16,80
30,05
9,80

1780,00
840,00
1502,50
490,00

18.09.2020
18.09.2020
18.09.2020
18.09.2020
18.09.2020
18.09.2020
18.09.2020
18.09.2020

адад
адад
адад
адад
адад
адад
адад
адад

100
100
300
6
20
2
28
180

28,00
18,00
1,50
225,00
28,00
498,00
3,50
3,50

2800,00
1800,00
450,00
1350,00
560,00
996,00
98,00
630,00

18.09.2020

адад

100

12,50

1250,00

18.09.2020

адад

15

10,50

157,50

18.09.2020

адад

50

29,75

1487,50

18.09.2020

адад

50

6,90

345,00
140551,0
0

Дар доираи корњои ободонию кабудизоркунї мунтазам
шанбегињо ташкил карда шуданд. Тозаву озода гардонидани
дохили биноњои таълимї, ободу зебо гардонидани сањни њавлї ва
гирду атрофи биноњои таълимї ва хобгоњи донишгоњ, нарм ва
майсазор намудани ќитъањои замини назди дорнишгоњ, тоза
намудани љўйборњои назди донишгоњ, ба тартиб овардани
дарахтони гирду атрофи донишгоњ, шинондани гулњои масимї ва
дарахтони орошию мевадињанда, тозаву озода кардани
минтаќањое, ки аз љониби МЊИД-и шањри Хуљанд ба донишгоњ
вобаста карда шудааст, корњое буданд, ки мунтазам дар
шанбегињо ба иљро расиданд.
Њифзи иљтимої. Бо маќсади татбиќи амалии сиёсати
иљтимоии давлату Њукумат нисбати бењдошти шароити кору
фаъолияти омўзгорон ва кормандони муассисањои таълимии
200

мамлакат љихати рушди соњаи маориф, њавасмандгардонии
моддии њайати кормандон ва устодону омўзгорон раёсати
донишгоњ соли 2020 як ќатор тадбирњоро амалї намуд. Зикр
кардан бамаврид аст, ки фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи
вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони муассисаҳои буҷетӣ
анозаи нафақа ва стипендия” аз 04.08.2020 ба тасвиб расид. Дар
иртибот ба фармони мазкур аз 01 сентябри соли 2020 музди

меҳнати кормандону устодон ва стипендияи раёсати донишгоҳ
ба андозаи 15 фоиз зиёд гардид.
Зикр кардан бамаврид аст, ки фармони Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон “Дар бораи тадбирҳои тақвият бахшидани сатҳи
ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ ва зиёд намудани маоши амалкунандаи
вазифавии хизматчиёни давлатӣ, кормандони муассисаҳои
буҷетӣ, анозаи нафақа ва стипендия” аз 04.08.2020 ба тасвиб
расид. Дар иртибот ба фармони мазкур аз 01 сентябри соли 2020
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музди меҳнати кормандону устодон ва стипендияи раёсати
донишгоҳ ба андозаи 15 фоиз зиёд гардид.
Соли 2020 раёсати донишгоњ 1605491 сомонї барои тањкими
заминањои моддию техникї, 638978 сомонї барои ќадршиносии
устодону кормандон, 640260 сомонї барои кумаки пеш аз
рухсатии устодону кормандон, 105278 сомонї кўмаки молиявї ба
камбизоатон ва беморон, 30020 сомонї барои идрорпулии
донишљўён, 37200 сомонї барои њавасмандгардонии донишљўён,
476419 сомонї барои харидории китоб ва чопи комплексњои
таълимї ва дастурњои таълимию методї, 140551,00 сомонї барои
харидории маводи пешгирии бемории сироятии коронавирус
(COVID-19), људо намуд.
Дастоварди факултетњо ва кафедрањои он.
Факултетњо
воҳиди сохтории донишгоњ буда,
тибқи санадҳои меъёрии
ҳуқуқии амалкунандаи соњаи маориф, Оиннома ва қарорҳои
Шўрои олимон, фармоишу супоришҳои ректор, муовинони
ректор, қарорҳои Шўрои олимони факултет ва супоришҳои
декан, ҳамчунин тавсия ва пешниҳодоти сохтору шўроҳои дар
ҳайати он қарордошта фаъолият мебаранд.
Дар донишгоњ шаш факултет амал менамояд: факултетњои
њуќуќшиносї, бизнес ва идоракунї, молия, инноватсия ва
теллекомуникатсия, сиёсатшиносї ва МБ, бањисобгирї ва андоз.
Сохтори факултетњоро кафедра ташкил медиҳад ва дар шаш
факултети донишгоњ 29 кафедра мављуд аст.
Соли 2020 фаъолияти факултетњо ва кафедрањои донишгоњ
ба ташкили дурусти раванди таълим, татбиқи барномаҳои
таълимї, таъмини иҷрои корҳои илмию тадқиқотӣ, омода
намудани адабиёти таълимию методӣ, комплексҳои таълимию
методии фанҳо, китобҳои дарсӣ, монографияҳо, гузаронидани
конференсияҳо, семинарҳо, чорабиниҳои берун аз раванди
таълим ва ѓайра равона гадид. Кафедрањо фаъолияти методии
раванди таълим, корњои таълимию методї ва илмию тањќиќотиро
мутобиќ ба самти асосии фаъолият ва фанњои наќшањои
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таълимии ихтисосњои амалкунанда ба роњ монда, соли 2020 ба
дастоварди назаррас ноил гардиданд:
Факултети
њуќуќшиносї.
Факултети
њуќуќшиносї
мутаххасисони соњаи
њуќуќро
омода
намуда, дар инкишоф,
тадќиќ ва омўзиши
љабњањои
афзалиятноки
илми
њуќуќшиносї, баланд
бардоштани
сатњи
маърифат ва шуури
њуќуќии
ањолї,
тарбияи љавонон дар
руњияи худшиносиву мењанпарастї ва бо ин васила дар амалї
намудани сиёсати њуќуќии Љумњурии Тољикистон сањм мегузорад.
Дар сохтори таркибии факултет кафедрањои назария ва
таърихи давлат ва ҳуқуқ, ҳуқуқи конститутсионӣ, њуќуќи
гражданї ва мењнатї, њуќуќи соњибкорї ва байналмилалї, њуќуќи
љиноятї, криминалистика ва пешгирии коррупсия, њуќуќи судї ва
назорати прокурорї амал мекунад.
Њайати садорати факултети њуќуќшиносї аз декан, муовинон
оид ба таълим, илм ва тарбия, сарэдвайзер, эдвайзери шуъбаи
ѓоибона, раисони Шўрои таълимию методї, созмони љавонон,
Шўрои бонувон ва кумитаи иттифоќи касаба иборат мебошад.
Њайати профессорон ва омўзгорони штатии факултети
њуќуќшиносї 63 нафарро ташкил медињад. Аз ин шумора 15
нафар номзадони илм, дотсентон ва 48 нафар сармуаллим ва
асситентон
мебошанд.
Шумораи
умумии
устодони
муштараквазифаи дохила ва беруна 23 нафарро ташкил медињад,
ки аз он 12 нафар муштараквазифаи дохилї ва 11 нафар берунї
мебошанд.
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№ Номгўи кафедрањо

Шумораи умумии Шумораи
омўзгорони штатї умумии
омўзгорони
њамкори дохила
ва беруна ва
соатбайъ

5
1. Кафедраи назария ва 14
таърихи давлат ва њуќуќ
5
2. Кафедраи
ҳуқуқи 7
конститутсионӣ
њуќуќи 11
5
3. Кафедраи
гражданї ва мењнатї
њуќуќи 9
3
4. Кафедраи
соњибкорї
ва
байналмилалї
њуќуќи 9
5
5. Кафедраи
љиноятї,
криминалистика
ва
пешгирии коррупсия
6. Кафедраи њуќуќи судї ва 13
назорати прокурорї
Њамагї:
63 нафар
23 афар
Дар факултет аз рўи ихтисосњои 1240102 – њуќуќшиносї,
1240103 – њуќуќи иќтисодї, 1240101 – њуќуќи байналмилалї,
1.02.01.02 – таърих. Ихтисоси иловагӣ (омӯзгори асосҳои давлат
ва ҳуқуқ), 1.26.01.02 – идораи давлатӣ ва ҳуқуқ, 1.93.01.01 –
фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ, 1.93.01.02 – санҷиши судӣ ва
тахассусмандињои давлатшиносї, хизматчии давлатї, фаъолияти
судї ва назорати прокурорї, фаъолияти тафтишотї, танзими
њуќуќии муносибатњои гражданї, танзими њуќуќи муносибатњои
соњибкорї ва байналмилалї мутахассис омода карда мешавад.
Шакли тањсил рўзона ва фосилавї буда, муњлати тањсил њам дар
шуъбаи рўзона ва ва њам дар тањсилоти фосилавї 4 солро ташкил
медињад.
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Шифр
1240101
1240102
1240103
1020102
1260102
1930101
1930102

51
181
52
25
25
50
50
434

31
263
25

319

347

253

253
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Курси Курси Курси Курси Курси Курси Курси Курси Њамагї:
1 (4- 1 (3- 2 (4- 2 (3- 3 (4- 3 (3- 4 (5- 5 (5сола) сола) сола) сола) сола) сола) сола) сола)

381
703
119
25
25
50
50
1353

Курси 3

Теъдоди
донишљўен

46
259
42

Њамаг
ї

Курси
4

Теъдоди
донишљўен

Теъдоди умумии донишљўёни факултет дар шуъбаи рўзона
Теъдоди умумии донишљўёни факултет дар шуъбаи ѓоибона (фосилавї)

Њуќуќи байналмилалї
Њуќуќшиносї
Њуќуќи иќтисодї
Таърих. ихтисоси иловагї
Идораи давлатї ва њуќуќ
Фаъолияти њифзи њуќуќуќ
Санљиши судї
Њамагї:

Шифр

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Теъдоди
донишљўен

Курси 1 Курси
2

Теъдоди
донишљўен

Ихтисос

Теъдоди
донишљўен

Соли хониш

2018-2019
2019-2020
2020-2021

№

1.
2.
3.

260
272
434

Рўзона

122

1020102 14

100

100

71
5

Теъдоди
донишљўен

1240102 79
1240103

Теъдоди
донишљўен

13

Теъдоди
донишљўен

1240101 29

Теъдоди
донишљўен

82

Теъдоди
донишљўен

81

13

Теъдоди
донишљўен

62

Теъдоди
донишљўен

119

102

Теъдоди
донишљўен

14

696
5

55

206

222
232
222

Фосилавї

63

Магистратура

3

Докторантура

89
82
94
62
119
102
770
Ќабули донишљўён
ба курси якуми факултет дар се соли охир (рўзона ва ѓоибона (фосилавї), бакалавр, магистратура,
докторантура)

1. Њуќуќи
байналмилалї
2. Њуќуќшиносї
3. Њуќуќи
иќтисодї
4. Таърих.
ихтисоси
иловагї
5. Њамагї

№ Ихтисос
Теъдоди
донишљўен

Њамагї

2019-2020

2018-2019

2018-2019

њуќуќши
носї
њуќуќши
носї
њуќуќши
носї

Соли
Факулте
тањсил
т ихтисос
(5
соли
охир)

курси 5,
196 нафар
курси 4,
217 нафар
курси
4,
306+25
нафар
744

Миќдори
умумии
хатмкунан
дагон

743

706

207

153

131

298

78+13 46+2 132

100

22+3

37

278+18
нафар

100

306+25
нафар

47

214 нафар

216 нафар

25

Њамагї
Аз он љумла
имтињони хуб
аъло омех ќаноат
давлатиро
та
бахш
супоридан
д
196 нафар 37
36
66
38

Аз он љумла
ба имтињони
давлатї роњ
дода
шудаанд
196 нафар

24

-

5

19

ѓайри
ќаноат
бахш

Нишондоди хатми донишљўён ва муќоиса бо соли пешин(шуъбаи рўзона)

44

12 нафар

15нафар

17нафар

Соњиби
дипломї
аъло
шуданд

курси 3
101 нафар
курси 6
109 нафар
курси 3
78+39
нафар
курси 5
82+21
нафар
курси 6
97+21
нафар
548

њуќуќш
иносї
њуќуќш
иносї
њуќуќш
иносї

њуќуќш
иносї

њуќуќш
иносї

20182019
20182019
20192020

20192020

20192020

Њамагї:

Миќдори
умумии
хатмкуна
н
дагон

Соли
Факулт
тањсил
ет
(5 соли ихтисос
охир)

523

87+21
нафар

70+21
нафар

438

208

68+12
нафар

50+11
нафар

67+36
нафар

7

51

82

13

105

26

18+2 8

14+6 5

150

6+7

30

153

36+3

1+5

15+1 8+2 39+10 5+8
6

2

108 нафар 104 нафар 12
78+39
нафар

1

90 нафар

Њамагї
Аз он љумла
имтињони хуб
аъл омехт ќаноа
давлатиро
о
а
т
супоридан
Бахш
д
22

Аз
он
љумла ба
имтињони
давлатї
роњ дода
шудаанд
99 нафар

4

-

-

-

1

3

4

-

-

3+1
нафар

1нафар

1нафар

Соњиби
Ѓайри диплом
ќаноа ї аъло
шуданд
т
бахш

Нишондоди хатми донишљўён ва муќоиса бо соли пешин(тањсилоти фосилавї)

Базаи моддию техникии факултети њуќуќшиносиро
30
фонди аудиторї, 448 адад миз, 869 курсї, 14 компютер, 1
лабораторияи компютерї бо 23 адад компютер, 5 доскаи
электронї, 1 принтери сефунксиягї, 1 принтери якфунксиягї, 18
проектор ташкил медињад.
Фаъолияти лабораторияњо ва кабинетњои таълимии
амалкунандаи назди факултету кафедрањо. Барои ташкили
раванди таълим дар факултети њуќуќшиносї 23 воҳид синфхонаҳо
мавҷуд аст, ки ҷараёни таълим ба роњ монда мешавад, аз љумла 21
синфхона, 1 лабораторияи криминалистї, 1 лабораторияи
компютерї ташкил карда шудаанд.
Заминаи моддию техникї ва таъминоти технологияи
инноватсионӣ дар раванди таълим ба талабот љавобгў буда, айни
њол синфхонањои факултет бо 5 доскаи электронї, 18 проектор (16
дона дар синфхонањо насб шудааст ва 2 дона дар садорати
факултет), 4 компютер муљањњаз мебошанд. Дар назди факултет
лабораторияи компютерї амал менамояд, ки бо 23 компютер, 1
принтер таљњизонида шудааст.
Кафедраи њуќуќи судї ва назорати прокурорї. Давраи
њисоботї аз љониби аъзои кафераи мазкур китобҳои дарсӣ, КТМ,
дастурҳои таълимӣ-методї ва таълифоти илмии зерин омода
гардиданд:
№ Номгӯй
1. Китоби дарсї
“Расмиёти
санадњои
мурофиави
љиноятї

Муаллифон
Рањматулоев А.,
Қањоров Н.М.

2. Дастури таълимї Қањоров Н.М.
Ҳуќуќи љиноятии Қаландарова М.
Ҷумњурии
Тољикистон
(ќисми махсус)
КТМ аз фанни

Ҷузъи
чопӣ
730 с.

388 с.

Сол ва ҷои Теъдод
и нашр
нашр
Карори
1000
мушовара
дона
Прот. 4 аз
27.11.20 с.
Хуљанд,
Хуросон
2020
Хуљанд,
Хуросон
100
2020
дона

«Барасмиятдарор
ии њуљљатњои
мурофиавии
љиноятї»
3. Дастури методӣ
Солиев И.М.,
оид ба ташкил ва Кабирзода Г.Ќ.
Рањматуллоева Р
гузаронидани
таҷрибаомӯзии
истеҳсолӣ ва
пешаздипломии
донишҷӯён
4. Дастури таълимї
– методї оид ба
Солиев И.М.
омода намудани
рисолаи хатми
донишљўёни
дараљаи бакалавр
ва мутахассис
барои
хатмкунандагони
шўъбаи рўзона ва
ѓоибонаи
ихтисоси 1 –
24.01.02 –
њуќуќшиносї,
тахассусмандии
«Фаъолияти судї
ва назорати
прокурорї
5. Воситаи таълимї
Солиев И.М.,
Намунаи
Кабирзода Г.Ќ.,
њуљљатњои
Ҷавњаров У.О.
мурофиавї оид ба
парвандањои
гражданї

1.
2.

184 с.

40 с

100 с.

Хуљанд:
Парки
технологии
ДДҲБСТ,
2020

100
дона

Хуљанд:
Парки
технологии
ДДҲБСТ,
2020

100
дона

Карори
ШИМД
Прот. 5 аз
25.12.20 с.

100
дона

Ќањоров Н.М. Ҳуқуқи љиноятї (қисми махсус). Дастури
таълимї. – Хуљанд: Хуросон, 2020. – 375 сањ.
Кахоров
Н.М.
Состязательность
в
уголовном
судопроизводстве Республики Таджикистан. Монография //
Под ред. Рахматулоева А.Э. – Хуљанд Ношир, - 2020. - 165с.
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Рањматулоев А.Э. Тањлили назариявии татбиќи чорањои
маљбурии мурофиавии љиноятї // Маводњои конференсияи
илмї-амалии ДДЊБСТ // Илм ва иноватсия бањри иљрои
њадафњои миллї. –Хуљанд: Дабир, 2020. - С.3-7.
Рањматулоев А.Э. Некоторые проблемы расследования
религиозного экстремизма // Маљ. форуми илмии донишгоњї
тањти мавзўи “Ќонуният ва низом дар идораи давлатї”,
Донишгоњи давлатии Данѓара, 20-21 марти соли 2020. –
Душанбе: Графика, 2020. – С.185-189.
Рањматулоев А.Э. Зарурияти муайян
кардани
сабабу
шароити ифродгарої ва терроризм дар таъмини амнияти
миллї // Ахбори ДДЊБСТ, 2020, № 1. –С.143-149.
Рањматулоев А.Э. Наќши Пешвои миллат,Эмомалї Рањмон
дар рушди асосњои њуќуќии адолати иљтимої //
Маљ.конференсияи љумњуриявии илмї – назариявї тањти
унвони «Пешвои миллат ва эњёи тамаддуни тољикон». 24
октябри соли 2019. ДДЊБСТ. –Хуљанд: Дабир, 2020. –С.103109.
Рањматулоев А.Э. Наќши Пешвои миллат, Эмомалї Рањмон
дар тањкими маърифати њуќуќї// Маљ. конференсияи
љумњуриявии илмї – назариявї тањти унвони «Пешвои
миллат ва эњёи тамаддуни тољикон». 24 октябри соли 2019.
ДДЊБСТ. – Хуљанд: Дабир, 2020. – С.124-128.
Рањматулоев А.Э. Масъалањои назорати прокурорї
ва
андешидани чорањо дар самти муќовимат ба коррупсия //
Маљ. Конференсияи илмї-амалии љумњуриявї ”Такмили
ќонунгузории зиддикоррупсионї: муаммоњо ва дурнамои
рушд”. ДДЊБСТ (4 феврали соли 2020). – Хуљанд: Дабир,
2020. –С.78-84.
Рањматулоев А.Э. Моњияти њуќуќ ва танзими муносибатњои
љамъиятї // Маљ. форуми илмии донишгоњї тањти мавзўи
“Ќонуният ва низом дар идораи давлатї”, Донишгоњи
давлатии Данѓара, 20-21 марти соли 2020. – – Душанбе:
Графика, 2020. –С.87-94.
211

10. Рањматулоев А.Э. Доир ба шакл ва мазмуни санадњои
мурофиавии љиноятї // Маводњои Конференсияи анъанавии
илмї-амалї “Рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
дар низоми ташаккулёбии иќтисодиёти раќамї” бахшида ба
истиќболи 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии
Тољикистон, ДДЊБСТ (22-25 апрели соли 2020). –Хуљанд:
Дабир, 2020. –С.3-7.
11. Кабирзода Г.Ќ. Проблемы процессуально – правовых основ
уголовного
преследования
Вестник
Ташкентского
государственного университета (научный журнал) 2020г.
12. Ќањоров Н.М. Зарурияти муайян кардани сабабу шароити
ифродгарої ва терроризм дар таъмини амнияти миллї
Ахбори ДДҲБСТ, Хуҷанд 2020.
13. Кахаров Н.М. Уголовное преследование в реализации задач
уголовного судопроизводства Наука, новые технологии и
инновации Кыргызстана. Выпуск № Бишкек - 2020. С.ISSN
1694-7649 РИНЦ
14. Ќањоров Н.М. Истифодаи услубњои илмї дар пешбурди
парвандањои љиноятї Ахбори академияи ВКД ҶТ Душанбе
2020. С.РИНЦ
15. Рањматллоева Р.Р. Моњияти њуќуќї ва мавќеъи иљтимоии
иштироки прокурор дар баррасии судии парвандањои
гражданї.
Научного журнала «Вестник Таджикского
национального унверситета» ISSN 2413- 5151, № 7 за 2020 г.
Душанбе, 2020. сањ-261- 266;
16. Рањматуллоева Р.Р. Прокурор дар низоми муносибатњои
њуќуќии мурофиавии гражданї. Научного журнала «Вестник
Таджикского национального университета» ISSN 2413- 5151,
№ 8 за 2020 г. Душанбе, 2020. сањ-256- 261.
Тањти роњбарии устодони кафедра унвонљўёни зерин
тањќиќоти илмї мебаранд ва рисолањои илмї ба њимоя пешнињод
шудааст:
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1. Тошов Њ.А. унвонљўи Академияи Вазорати корњои дохилии
Љумњурии Тољикистон. Мавзўъ:
«Даъвои гражданӣ дар
мурофиаи ҷиноятии Љумњурии Тољикистон: муаммоҳои
назария ва амалия».
2. Њамидзода Н.Н. унвонљўи ДДЊБСТ. Мавзўи кори илмї:
«Роҳу услубҳои такмил додани назорати прокурорӣ дар
раванди ислоҳоти судию ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон».
Давраи њисоботї 5 нафар омўзгорони кафедраи њуќуќи судї
ва назорати прокурорї аз курси такмили ихтисоси маркази
таълимии «Маърифат» гузаштанд.
№

1.

2.

3.

4.

5.

ва

Ном ва насаб

Унвон
вазифа

ва Дар куљо такмили Сол ва
ихтисос
моњњои
мегузаранд
гузашта
ни
такмили
ихтисос
Ќаландарова Муаллими Маркази
2020
М.Д.
калон
таълимии
«Маърифат»
Авезова З.Б. Муаллими Маркази
2020
калон
таълимии
«Маърифат»
Абдуллоева
Муаллими Маркази
2020
М.К.
калон
таълимии
«Маърифат»
Рахматуллоев Муаллими Маркази
2020
а Р.Р.
калон
таълимии
«Маърифат»
Кабирзода
Муаллими Маркази
2020
Г.Ы.
калон
таълимии
«Маърифат»
Донишљўёне, ки устодони кафедраи тахассусии њуќуќи судї
назорати прокурорї таълим медињанд, дар озмуну
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олимпиадањо ва мањфилњои илмї фаъолона ширкат варзида, ба
дастовардњои назаррас соњиб гаштаанд:
1. Холиќова Шабнам-донишљўи курси 3-юм барои ишѓоли љои
сеюм дар озмуни бењтарин донандаи асарњои Асосгузори
сулњу вањдати миллї Пешвои миллат Президенти Љумњурии
Тољикистон бо дипломи дараљаи сеюм, дар викторинаи
мањфили Конститутсиналист оид ба бењтарин донандаи
Констутсия ба маќоми 2 –юм, Ифтихорномаи раёсати
донишгоњ бахшида ба Рўзи Рўдакї сарфароз гардида,
гирандаи стипендияи раёсати донишгоњ мебошад.
2. Авезова Ганљина Илњомљоновна барои иштироки фаъолона
дар мањфилњои њуќуќшиносони љавон бахшида ба солгарди
таъсисёбии маќомоти Прокуратураи Љумњурии Тољикистон
ва чорабинии илмию маърифати “Донишсанљ” дар мавзўи
“Камоли одамї аз илм бошад”бахшида ба њафтаи илми тољик
дар ДДЊБСТ бо Ифтихорнома сарфароз гардонида шуда,
гирандаи стипендияи раёсати донишгоњ мебошад.
3. Мадаминов Хушруз Баротљонович-донишљўи курси 3 дар
мусобиќаи варзишї оид ба “волейбол” дар доираи
чорабинињои муштараки АНМН назди Президенти Љумњури
Тољикистон, ВКД Љумњурии Тољикистон ва САЊА зери
унвони “Корвони зидди мухаддироти-2020” - сазовори љои 1ум, дар чемпионати Љумњурии Тољикистон оид ба “волейбол”
ишѓоли љойи
2-юм ва бо Дипломи дараљаи 2-юм,
Шањодатномаи № 425 номзад (кандидат) ба устоди варзиши
Љумњурии Тољикистон оид ба волейбол сарфароз гардид.
4. Мадаминов Эњсон дар мусобиќаи варзишї оид ба “волейбол”
дар доираи чорабинињои муштараки АНМН назди
Президенти
Љумњури
Тољикистон,
ВКД
Љумњурии
Тољикистон ва САЊА зери унвони “Корвони зидди
мухаддироти-2020” ва дар чемпионати Љумњурии Тољикстон
оид ба “волейбол” љои 1-умро ишѓол намуда, бо Дипломи
дараљаи 2-юм сарфароз гардонида шуд.
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Вазъи иштироки омӯзгорон ба дарси ҳамдигар дар соли
2020
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ному насаби Иштироккунандагон
устодони
кафедра
Рањматулоев
н.и.њ.,
дотсент
Солиев
И.М.,
А.Э.
сармуаллимон
Љавњаров
У.,
Ќаландарова М.Д., Авезова З.Б.,
Рањматуллоева Р.Р., Абдуллоева М.К.,
Кабирзода Г.Ќ.
Солиев И.М.
н.и.њ., профессор Рањматулоев А.Э.,
Муњитдинов
А.А.,
сармуаллимон
Љиянов Љ., Рањматуллоева Р.Р.,
Авезова З.Б.,
Абдуллоева М.К.,
ассистент Ќурбонназаров Б.А.
Ќурбонназаров н.и.њ., дотсент Солиев И.М., д.и.њ.,
Б.А.
профессор
Рањматулоев
А.Э.,
сармуаллимон
Љавњаров
У.
Ќаландарова М.Д., Абдуллоева М.К.,
Кабирзода Г.Ќ.
Кабирзода
д.и.њ., профессор Рањматулоев А.Э.
Г.Ќ.
н.и.њ.,
дотсент
Солиев
И.М.,
Ќаландарова М.Д. Авезова З.Б.,
Абдуллоева М.К., Иноятова А.И.
Љиянов Љ.
н.и.њ.,
дотсент
Солиев
И.М.,
сармуаллим Љавњаров У. сармуаллима
Ќаландарова М.Д., Абдуллоева М.К.,
Кабирзода Г.Ќ.
Љавњаров У.
н.и.њ.,
дотсент
Солиев
И.М.,
сармуаллимон Ќаландарова М.Д.,
Авезова З.Б., Абдуллоева М.К.,
Кабирзода
Г.Ќ.
ассистент
Ќурбонназаров Б.А.

Мўњлат
Сентябр

Октябр

Октябр

Ноябр

Ноябр

Декабр

Чорабинињои доирнамудаи кафедра дар соли 2020
1. Чорабинии тарбиявии донишљўёни курси 4 “А” бо роњбарии
куратори гурўњи таълимї Рањматуллоева Р.Р. бахшида ба
рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон зери шиори “Пешвои
мо ифтихори мо ”, санаи 13.11.2020
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2. Дарси кушоди муаллими калон Абдуллоева М.К. тањти
мавзўи “Рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон” бо
донишљўёни курси 1 “А”, санаи 13.11.2020
3. Чорабинии тарбиявии донишљўёни курси 4 “В” бо роњбарии
куратори гурўњи таълимї Ќаландарова М.Д. бахшида ба рўзи
Президенти Љумњурии Тољикистон зери шиори “Пешвои мо
ифтихори мо ”, санаи 13.11.2020
4. Чорабинии тарбиявии донишљўёни курси 3 “Д” бо роњбарии
куратори гурўњи таълимї Рањматуллоева Р.Р. бахшида ба
рўзи Президенти Љумњурии Тољикистон зери шиори “Пешвои
мо ифтихори мо ”, санаи 13.11.2020
5. Чорабинии тарбиявии донишљўёни курси 3 “Г” бо роњбарии
куратори гурўњи таълимї Ќањоров Н.М. бахшида ба рўзи
Президенти Љумњурии Тољикистон зери шиори “Пешвои
миллат посдори сулҳ”, санаи 13.11.2020
Кафедраи њуќуќи гражданї ва мењнатї. Дар кафедра 11 нафар
омўзгорон кору фаъолият менамоянд, ки аз инњо 2 нафар номзади
илмњои њуќуќшиносї (Санавваров Ѓ.Б., Тољибоев Ш.А.), як
нафар номзади илми таърих (Њамидов Н.А.) ва як нафар номзади
илмњои њуќуќ - муштараквазифаи дохилї Ќањњоров Н.А., 4 нафар
сармуаллими штатї (Абдурањмонова М.И., Очилова Ф.А.,
Шукуров Ф.М., Болтуева М.Ё.), ду нафар (Мирпоччоев И.Њ.,
Зокиров Ш.У.) муштараквазифаи дохилї
ва ду нафар
муштараквазифаи беруна (Мухамедова М.Н., Мухамадиева Г.),
ду нафар ассистент Ќодиров М.А., Хўчаев Д.З. мебошанд.
Ба кафедра давоми соли хониши 2019-2020 љињати мутобиќ
намудани сифати тањсилот ба меъёрномаи Хадамоти давлатии
назорат дар соњаи маориф ва њамчунин таъмин намудани
фаъолияти кафедра бо кадрњои унвондор ба ѓайр аз ду номзади
илм (Санавваров Ѓ.Б. ва Њамидов Н.А), њамчунин ба сифати
њамкори дохилї н.и.њ., дотсент Ќањњоров Н.А даъват карда шуд.
Кафедра барои ба талаботи Низомномаи кафедраи муассисаи
тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон пурра љавобгў
будан, дар нимсолаи соли хониши 2020-2021 як нафар номзади
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илми њуќуќ, дотсент Ш.А. Тољибоевро ба сифати корманди штатї
даъват намуда, минбаъд љињати даъвати омўзгорони унвондор
корбарї намуда истодааст.
Дар назди кафедра як синфхонаи таълимї (утоќи 119) бо
тахтаи сифии электронї, аёниятњои алоњида љињозонида шудааст
Тибќи наќшаи таълимии аз љониби Вазорати маориф ва
илми Љумњурии Тољикистон тасдиќгардида, барои соли хониши
2020-2021 дар кафедра њамагї 9580 соат ба наќша гирифта шуда,
аз онњо таќсимшуда 7243 соат ва 2337 соатњои вакансионї мављуд
аст.
Вазъи иштироки омӯзгорон ба дарси ҳамдигар. Дар кафедра
барои соли хониши 2020 тибќи љадвали замимагардида
дасињамоии устодони кафедраи њуќуќи гражданї ва мењнатї ба
роњ монда шудааст.
№
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Ному
насаби Ном
ва
насаби Номи фан
дарсгузаранда
иштирокчї
Њомидов Н.А.
Санавваров Ѓ.Б., ва Њуқуқи
аъзоёни кафедра
ҳифзи
ичтимои
Санавваров Ѓ.Б.
Њомидов Н.А., ва Њуқуқи
аъзоёни кафедра
меҳнатӣ
Очилова Ф.А.
Мирплччоев И.Х., Ҳуқуқи
ва аъзоёни кафедра
оилавї
Мирпоччоев И.Њ.
Санавваров Ѓ.Б., ва Ҳуқуқи
аъзоёни кафедра
оилавї
Болтуева М.Ё.
Шукуров Ф.М., ва Ҳуқуқи римӣ
аъзоёни кафедра
Хўљаев Д.З.
Болтуева М.Ё., ва Ҳуқуқи римӣ
аъзоёни кафедра
Мухаммедова М.Н. Абдураҳмонова
Ҳуқуқи
М.И., ва аъзоёни манзил
кафедра
Шукуров Ф.М.., ва Ҳуқуқи
Абдураҳмонова
аъзоёни кафедра
М.И.
манзил
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Вақти
иштирок
Сентябр

Октябр
Ноябр
Ноябр
Декабр
Декабр
Феврал

Март

9.

Зокиров Ш.У.

10. Мирпоччоев И.Х.

Санавваров Ѓ.Б., ва Ҳуқуқи
аъзоёни кафедра
гражданӣ
Саннаваров Ѓ.Б., ва Ҳуқуқи
аъзоёни кафедра
оилавӣ

Апрел
Май

Маводи таълимии таълифшуда вобаста ба ихтисосњои
кафедраи њуќуќи гражданї ва мењнатї дар соли 2020 (воќеї
чопшуда)
1

Хуљанд
– 323
Хуросон 2020.
сањифа

тољикї

Хуљанд
– 229
Хуросон 2020.
сањифа

Русї

3

Абдурањмонова
М.И.

Њуќуќи
гражданї
љилди 1.
Гражданско
е
право
(общая
часть)
Њуќуќи
замин
(КТМ)

144
сањифа

Тољикї

4

Мирпоччоев И.Х. Њуќуќи
Очилова Ф.А.
оилавї
(КТМ)
Санавваров Ѓ.Б.
“Тањия
намудани
рисолаи
хатм:
назария ва
амалия”
Дастури
методї
Абдуллоев
А.А. Њуќуќи
Болтуева М.Ё.
гражданї
(ќисми
махсус)
КТМ
Санавваров Ѓ.Б.
Тартиби
гузаронидан
и
машѓулияти
семинарї ва
амалї дар
муассисањои

Хуљанд. 2020.
Парки
технологии
ДДЊБСТ
Хуљанд. 2020.
Хуросон

252
сањифа

Тољикї

Хуљанд-2020.
Парки
технологии
ДДЊБСТ

131сањи
фа

Тољикї

Хуљанд-2020.
Парки
технологии
ДДЊБСТ

323
сањифа

тољикї

Акредитатсияи
байналмилалї –
омили баланд
бардоштани
сифати таълим.

Хуљанд. тољикї
Дабир.
2020. С.
35-40.

2

5

6

7.

Абдуллоев
А.А.
Шукуров
Ф.М.
Одиев И.Р.
Зокиров Ш.У.
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тањсилоти
олии касбї
(маќолаи
таълиїметодї).
8. Санавваров Ѓ.Б., Баъзе
Одиев И.Р.
масъалањои
тикмили
санадњои
меъёрии ЉТ
оид
ба
баргузории
машѓулиятњ
о
дар
муассисањои
тањсилоти
олии касбї
9. Санавваров Ѓ.Б. Маљмуаи
Муртазозода Љ.С. шартномањо
Одиев И.Р.
и
њуќуќи
гражданї.
10. Њомидов Н.А.
Страховое
право

Акредитатсияи
байналмилалї –
омили баланд
бардоштани
сифати таълим.

Хуљанд. тољикї
Дабир.
2020. С.
65-70.

Дастури
методї.

Хуљанд.
Хуросон
. 2020.
574 с.
Хуљанд.
Парки
техноло
гии
ДДЊБС
Т 2020.

КТМ

тољикї

(бо забони
русї.Ќаро
ри
ШИМД
аз
27.11.2020
).

Таълифоти илмї ва маќолањои нашршуда дар соли 2020
1. Абдурањмонова М.И. Правовые вопросы государственного
регулирования и защиты прав в земельных отношениях //
Рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар низоми
ташаккулёбии иќтисодиёти раќамї, бахшида ба истиќболи
30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва
Рўзи илми тољик (аз 22-25 апрели соли 2020);
2. Болтуева М.Ё. Њифзи њуќуќї-патентии барномаи компютерї
дар њуќуќи гражданї // Рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ
ва риёзї дар низоми ташаккулёбии иќтисодиёти раќамї,
бахшида ба истиќболи 30-солагии Истиќлолияти давлатии
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Љумњурии Тољикистон ва Рўзи илми тољик (аз 22-25 апрели
соли 2020).
3. Зокиров Ш.У. Оид ба табиати њуќуќии шартномаи
хизматрасонии тањсилотии байни муассисаи тањсилоти олии
касбї ва донишљў // Рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва
риёзї дар низоми ташаккулёбии иќтисодиёти раќамї,
бахшида ба истиќболи 30-солагии Истиќлолияти давлатии
Љумњурии Тољикистон ва Рўзи илми тољик (аз 22-25 апрели
соли 2020);
4. Мирпоччоев И.Х. Тањлили масъалањо оид ба њуќуќу
ўњдадорињои њамсарон тибќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон // Рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї
дар низоми ташаккулёбии иќтисодиёти раќамї, бахшида ба
истиќболи 30-солагии Истиќлолияти давлатии Љумњурии
Тољикистон ва Рўзи илми тољик (аз 22-25 апрели соли 2020)
5. Очилова Ф.А. Принцип добросовестности и разумности в
акционерных
правоотношениях.
//
Рушди
фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар низоми ташаккулёбии
иќтисодиёти раќамї, бахшида ба истиќболи 30-солагии
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва Рўзи илми
тољик (аз 22-25 апрели соли 2020);
6. Санавваров Ѓ.Б. Соотношениеи административно-правового
и международно-правового регулирования в сфере миграции
и миграционныхотношений // Актуальные проблемы
административного, финансового и информационного права
в России и за рубежом. Москва. РУДН. аз 20 марти 2020.
7. Санавваров Ѓ.Б. Ќонунгузории муњољиратии Љумњурии
Тољикистон такмил мехоњад // Маљаллаи Институти фалсафа
ва њукуќи Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон. № 4.
8. Санавваров Ѓ.Б. Њуќуќи муњољиратї: назария ва амалияи
омўзиши он дар замони муосир // Рушди фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар низоми ташаккулёбии
иќтисодиёти раќамї, бахшида ба истиќболи 30-солагии
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Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва Рўзи илми
тољик (аз 22-25 апрели соли 2020);
9. Санавваров Ѓ.Б. Тартиби гузаронидани машѓулияти
семинарї ва амалї дар муассисањои тањсилоти олии касбї //
Акредитатсияи байналмилалї – омили баланд бардоштани
сифати таълим. Хуљанд. Дабир. 2020. С. 35-40.
10. Санавваров Ѓ.Б. Одиев И.Р. Баъзе масъалањои тикмили
санадњои меъёрии ЉТ оид ба баргузории машѓулиятњо дар
муассисањои тањсилоти олии касбї // Акредитатсияи
байналмилалї – омили баланд бардоштани сифати таълим.
Хуљанд. Дабир. 2020. С. 65-70.
11. Њомидов Н.А. Межнународно – правовое регулирование
экономического сотрудничества Таджикистана и России на
современном этапе // Рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва
риёзї дар низоми ташаккулёбии иќтисодиёти раќамї,
бахшида ба истиќболи 30-солагии Истиќлолияти давлатии
Љумњурии Тољикистон ва Рўзи илми тољик (аз 22-25 апрели
соли 2020);
12. Њомидов Н.А. Здравоохранение и права человека в
Республике Таджикистан // Вестник уполномоченного по
правам человека в Руспублике Таджикистан // №2 (34) 2020;
13. Њомидов Н.А. День независимости Таджикистана и права
человека и гражданина // Согдийская правда // 9сентября
2020;
14. Њомидов Н.А. Важное политическое событие года //
Согдийская павда // 11 октября 2020;
15. Шукуров Ф.М. Асосњои њуќуќии фаъолияти судњои њакамї
дар Љумњурии Тољикистон // Рушди фанњои табиатшиносї,
даќиќ ва риёзї дар низоми ташаккулёбии иќтисодиёти
раќамї, бахшида ба истиќболи 30-солагии Истиќлолияти
давлатии Љумњурии Тољикистон ва Рўзи илми тољик (аз 22-25
апрели соли 2020).
Омода кардани кадрњои љавон. Њимояи рисолањои илмї дар соли
2020. Дар кафедра сармуаллима Очилова Ф.А. моњи сентябри
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соли равон ба рухсатии илмї баромада, дар кафедраи њуќуќи
граждании ДМТ баъди њимояи пешакї рисолаи номзадии худро
ба Шўрои дифоъи назди ДМТ, КОА назди Президенти Љумњурии
Тољикистон пешнињод намуд. Дар баробари ин, ду ассистенти
кафедра Шуњратпур М. ва Ќодиров М.А. ба аспирантураи ДДХ
Федератсияи Русия дохил гардида, тањсилро дар шањри Москва
идома дода истодаанд.
Дастовард ва ќадрдонии њайати кафедра. Соли 2020 кафедраи
њуќуќи гражданї ва мењнатї ва омўзгорони он барои
дастовардњои арзишманд дар соњањои илм, таълим ва тарбия
ќадрдонї шуданд:
1. Санавваров Ѓ.Б. ду Сипоснома раёсати ДДЊБСТ;
2. Тољибоев Ш.А. Сипосномаи Кумитаи иљроияи Њизби халќии
демократии Тољикистон дар вил. Суѓд ва Сипосномаи
Россотрудничество;
3. Зокиров Ш.У. нишони Аълочии маориф ва илми Тољикистон
ва Сипосномаи раёсати ДДЊБСТ;
4. Абдурањмонова
М.И. Сипосномаи
Кумитаи кор бо
љавонон ва варзиши
назди
Њукумати
Љумњурии
Тољикистон
ва
Ифтихорномаи
раёсати ДДЊБСТ.

Кафедраи назария ва таърихи давлат ва ҳуқуқ соли њисоботї
фаъолияташро ба баргузории семинари таълимӣ-методӣ (роҳбари
семинар мудири кафедра, н.и.ҳ., дотсент Обидов Д.С.), семинари
илмӣ-назариявӣ (роҳбари семинар н.и.ҳ., муаллими калон
Воситов Ҳ.А.), љоннок намудани фаъолияти комиссияи таълимӣ222

методӣ. (роҳбари комиссия ассистенти кафедра Абдуллоева Г.Н.),
ва маҳфили илмии донишҷӯён «Давлатшинос» (роҳбари маҳфил
ассистент Дадобоева М.А.)
Ҳайати кормандони кафедра
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Ному насаб

Вазифа

Обидов
Дилшод
Солиҷонович
Шокиров Ѓайбулло
Абдуллоевич
Воситов
Њамзаалӣ
Абдувоҳидович
Бойматова Дмлобар
Пулотовна
Ьасанов Музаффар
Солибоевич
Зоњидова Муқаддам
Мирмухамедовна
Назаров Алимардон
Абдумансурович
Дадобоева Муҳиба
Азизовна
Абдуллоева
Гулрухсор
Низомидиновна
Боймаҳмадзода
Нафисаи Собитдухт
Рауфов
Мубин
Муҳсинович
Холиқов Исломбой
Абдумаҷитович
Сатторова Шоҳсанам
Рафиқовна

Мудири кафедра н.и.ҳ., дотсент
Н.и.ь., дотсент
Н.и.ҳ., муаллими калон
Н.и.ҳ., муаллимаи калон
Муаллими калон
Муаллимаи калон
Ассистент
Ассистент
Ассистент

Ассистент
Ассистент
Ассистент
Ассистент-коромӯз
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14.

Махкамова Машҳура Котиб-коргузор
Ҷумақуловна
Ҳамкори дохила:
15.
Кенжаев Ш.Ю.
Н.и.њ., дотсент
Ҳамкори беруна:
16.
Н.и.њ., дотсент
Ҳоҷибобо З.М.
17.
Муњаммадц И.С.
Н.и.т., дотсент
18.
Обидова М.Н.
Ассистент
Кафедра аз рўи равияи тахассусмандии «Давлатшиносї»
мутахассисонро омода менамояд ва синфхонаи
таълимию
методии муљањњаз (синфхонаи №133) мавҷуд аст.
Дар соли хониши 2020-2021 ҳаҷми умумии соатҳои таълимии
кафедра 12690,6 мебошад, ки аз он 10159,6 соат фаъол 2531 соат
ғайрифаъол аст. Тибқи ҷадвали дарсиҳамоии тасдиқгардида
(протоколи №1 аз 14.08.2020) 13 дарсиҳамоӣ бояд тибқи нақша
баргузор мешуд, ки дар воқеъ 13 дарсиҳамоӣ ба иҷро расида, дар
дафтари бақайдгирии иштироки омӯзгорон ба дарсҳои ҳамдигар
№27 қайд карда шуд.
Маводҳои таълимии таълифнамудаи кафедра дар соли 2020.
Дар кафедра дар соли 2020 як адад комплекси таълимию методӣ
аз фанни ҳуқуқи муқоисавӣ, як адад дастури методӣ оид ба
навиштани кори курсӣ ва як адад дастури методӣ оид ба
навиштани рисолаи хатм ба нашр расиданд.
Таълифоти илмӣ ва осори нашршуда дар соли 2020. Дар соли
2020 аз ҷониби омӯзгорони кафедра 18 мақолаҳои илмӣ ба нашр
расиданд:
№ Ном ва насаби Номгӯи мақолаҳои илмӣ
омӯзгорони
кафедра
1 2
3
1.
Обидов Дилшод 1.
Юридическая
методология Абуханифы
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Сол ва ҷои чоп

4
Журн.:
Вестник
ТГУПБП. – Худжанд. -

Солиҷонович
н.и.ҳ., дотсент

1
2.

3.

и ее значение в развитии
судебной
доктрины
ханафизма
(историкоправовое
и
теоретическое
исследование)
2. Баъзе аз масоили
назарияи генезиси њуќуќ
3. Тамаддунњои шарќї
ва
ѓарбї:
тадќиќи
таърихї
њуќуќии
умумият ва хусусият

№1 (82), 2020. - С.125135.

Маљмўаи
маќолањои
илмии
иштирокчиёни
конференсияи
илмїамалї
бахшида
ба
таљлили
5500-солагии
Саразми бостонї ва
«Бистсолаи омўзиш ва
рушди
фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва
риёзї дар соњаи илму
маориф» (2020-2040), 25
апрели
2020
сол,
ш.Конибодом, вилояти
Суѓд,
Љумњурии
Тољикистон.
–
Конибодом: КТК, 2020.
3
4
Таносуби
давлат
ва Қонунгузорӣ, № 1 (37),
бозор
дар
танзими 2020 январ-март. – С.63ҳуқуқии иқтисодиёт
70. (0,4 п.л.)

2
Бойматова
Дилобар
Пулотовна
н.и.ҳ., дотсент
Зоҳидова
1. «Проблемаҳои илмӣ
Муқаддам
доир ба бунёди ҷомеаи
Мирмухамедовна иттилоотӣ»
муаллимаи калон
2.
“Масъалаҳои
муайяннамоии объекти
бевоситаи ифшои сирри
давлатӣ”
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Маљмуаи
кофронси
анънавии
апрелии
ДДЊБСТ. – Хуљанд,
2020.
Маҷаллаи
КОА
“Ахбори
ДДЊБСТ”
2020, №2(84)

4.

5.

6.

Назаров
Алимардон
Абдумансурович
ассистент
Дадобоева
Муҳиба
Азизовна
ассистент

Абдуллоева
Гулрухсор
Низомидиновна
ассистент

3. «Таҳлили муқоисавӣҳуқуқии
ҷавобгарии
ҷиноятӣ барои барои
таҳрибкорӣ
мувофиқи
қонун-гузории ҷӣноятии
Тоҷикистон ва Украина
вобаста
ба
объекти
ҷиноят»
“Эъломияи
Куруши
Кабир”

Нақши
ҳаракати
ҷадидия дар ислоҳоти
соҳаи маориф (0,3 ҷ.ч.)
Маҷбурсозии давлатӣҳуқуқӣ:
масоили
умуминазариявӣ

Таносуби мафҳумҳои
“озодии виҷдон” ва
“озодии эътиқоди динӣ”
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АХБОРИ
ДДҲБСТ
силлаи
илмҳои
ҷомеашиносӣ 2020 №3
(85).

Маљмуаи
кофронси
анънавии
апрелии
ДДЊБСТ. – Хуљанд,
2020.
Конференсияи
анъанавии
илмӣ
амалии
олимону
профессорон
ва
муњаќќиќони
љавон
тањти унвони «Рушди
фанњои табиатшиносї,
даќиќ ва риѐзї дар
низоми ташаккулѐбии
иќтисодиѐти
раќамї»,
бахшида ба истиќболи
30
солагии
Истиќлолияти давлатии
Љумњурии Тољикистон
ва Рўзи илми тољик (2225 апрели соли 2020)
Конференсияи
анъанавии илмӣ-амалии
олимону профессорон
ва муњаќќиќони љавон
тањти унвони «Рушди
фанњои табиатшиносї,
даќиќ ва риёзї дар
низоми ташаккулёбии
иќтисодиёти
раќамї»,
бахшида ба истиќболи

30-солагии
Истиќлолияти давлатии
Љумњурии Тољикистон
ва Рўзи илми тољик (2225 апрели соли 2020) (0,4
љ.ч)

Асосњои
назариявии
мафњумњои
“озодии
виљдон” ва “озодии
эътиќоди динї”

1
7.

2
Рауфов Мубин
Мӯҳсинович
ассистент

3
1.
Ташаккул
ва
инкишофи
асосҳои
назаривӣ-ҳуқуқии
муқовимат ба коррупсия

2. Ҳуқуқи кӯҳӣ, ҳамчун
соҳаи ҳуқуқ ва усулҳои
танзими
он
дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон:
таҳлили
назариявӣ227

Маљмўи
маќолањои
илмии
иштирокчиёни
конференсияи
илмїамалї
бахшида
ба
таљлили 5500 – солагии
Саразми бостонї ва
“Бистсолаи омўзиш ва
рушди
фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва
риёзї дар соњаи илму
маориф” (2020-2040) 25
апрели 2020 сол, ш.
Конибодом (0,3 љ.ч)
4
Конференсияи
илмїназариявии
профессорон, омўзгорон ва
муњаќќиќони
љавони
ҷумҳурияӣ тањти унвони
“Такмили қонунгузории
зиддикоррупсионӣ:
муам-моҳо ва дурнамои
рушд” (4 феврали 2020)
(0,4 ҷ.ч)
Конференсияи
илмїамалии
профессорон,
омӯзгорон
ва
муњаќќиќони
љавони
ДДЊБСТ тањти унвони

ҳуқуқӣ

8.

9.

«Рушди
фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва
риёзї
дар
низоми
ташаккулёбии
иќтисодиёти
раќамї»
(22-23 апрели 2020) (0,4
ҷ.ч)
3. «Историко-правовое Международная научноразвитие исмаилитской практическая
правовой школы»
конференция:
«Современное состояние
и перспективы развития
науки и образования»
(Россия, город-курорт
Анапа, 6 июня 2020 г.)
(0,5 ҷ.ч)
ВЕСТНИК
ФГБОУ
Боймаҳмадзода “Экологические
факторы
развитиях Казанский
Нафисаи
законодательства
государственный
Собитдухт
Республики
университет 2020 №2.
ассистент
Таджикистан”
Диловарзода
кофронси
“Мавқеи
њуќуќии Маљмуаи
Комрон Диловар мақомоти прокуратура анънавии
апрелии
ассистент дар
конститут-сияњои ДДЊБСТ. – Хуљанд,
2020.
коромӯз
кишварҳои узви ИДМ”
Диловарзода
“КонституционноМаљмуаи
кофронси
Комрон Диловар правовое
закрепление анънавии
апрелии
бо
понятия
ДДЊБСТ. – Хуљанд,
2020.
ҳаммуаллифии Квалифицированная
юридическая помощь”
Абдулхамиди
Дж.

Такмили ихтисоси омӯзгорони кафедра. Соли њисоботї
нафар омӯзгори кафедра аз курси такмили ихтисос гузаштанд.
№ Ном ва насаб

№
Унвон ва Равия
Дипл вазифа
и
ом
такми
ли
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Дар
куљо
такмили
ихтисос
мегузаранд

2

Соли
хониши
гузаштани
такмили

ихтисо
с

ҳуқуқ
ӣсиёсӣ

6.

Зоҳидова
Муқаддам
Мирмухамед
овна

3920 Муалли
ммаи
калон

7.

3916 Ассисте
Холиқов
нт
Исломбой
Абдумаҷито
вич

ихтисос

Донишкадаи 14.10.202
такмили
0
ихтисоси
омӯзгорони
муассисаҳои
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Баргузории чорабиниҳои илмӣ, таълимӣ ва тарбиявӣ дар кафедра:
1. Маҳфили кушоди илмии донишҷӯён «Давлатшинос» дар
мавзўъњои «Такмили баъзе меъёрҳои Қонуни Ҷумҳурии
Тоҷикистон /Дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросимҳо
дар Ҷумҳурии Тоҷикистон/»; Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи
фарзанд ҳамчун ислоҳоти нави ҳуқуқӣ ва дурнамои рушди
қонунҳои мазкур дар танзими муносибатҳои ҷамъиятӣ»,
«Рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ - омили муҳими
пешрафти иқтисодиёти кишвар», «Дин ва терроризм», «Насли
чоруми ҳуқуқҳои инсон ва амалишавии он дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон»
2. Семинари илмӣ назариявии кушоди кафедра дар мавзӯи
«Фаъолияти илмӣ-тадқиқотии омӯзгор - кафили таъмини
сатҳи баланди таълиму тарбияи донишҷӯ», «Мавқеи мақолаи
илмӣ дар рушди шахсияти касбии омӯзгор ва таълиму
тарбияи донишҷӯ» «Тарзу услуби иншои мақолаи илмӣ».
3. Семинари таълимӣ-методӣ «Оид ба тартиби омӯхтани тарзи
навишти рисолаи хатми бакалавр ва мутахассис»
4. Дарсњои кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи "Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон - кафили сулҳу субот ва рушди дурахшони
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Тоҷикистони соҳибистиқлол", "Мероси адабии Камоли
Хуҷандӣ", "Ҷашни Меҳргон ҷашни миллии ниёгони форсу
тоҷик"
5. Маҳфили илмӣ - адабӣ дар мавзӯи "Рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ - омили муҳими пешрафти иқтисодиёти кишвар"
6. Чорабинињои тарбиявии кафедра бахшида ба Рӯзи Парчами
Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти мавзӯъњои: «Парчамат бодо
парафшон Тоҷикистони азиз», «Таърихи Парчами Ҷумҳурии
Тоҷикистон», «Парчам рамзи озодии миллат», «Рангҳои
Парчами Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Эҳтироми Парчам эҳтироми миллат аст»
7. Чорабинии тарбиявӣ - сиёсӣ тањти «Иҷлосияи тақдирсоз –
оғозбахши наҷоти миллат», "Нақши Иҷлосияи Шӯрои Олии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
дар
барқарорсозии
сохти
конститутсионӣ", «Наќши Иљлосияи таќдирсоз дар пойдории
давлати навини тољикон», «Иљлосияи ХVI Шўрои Олї –
анљумани саодати миллат», монолог дар мавзӯи: «Тољикистон
- диёри азизи ман», "Масъалаҳои мубрами ҳуқуқи инсон дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон", «Нақши мақомоти прокуратура дар
ҳимояи ҳуқуқи инсон»
8. Нишасти тарбиявӣ - профилактикӣ дар мавзӯъњои "Мавқеи
омилҳои фарҳангӣ - аҳлоқӣ дар пешгирии хавҳои муосири
ҷаҳонӣ", «Бемории сироятии Covid-19 ва чораҳои профилактикии пешгирии он», «Хавфи бемории Covid-19 барои бемор
ва атрофиён» «Масоили тарбиявии ахлоқию динии ҷавонон
ва пешгирии шомилшавии онҳо ба ҳаракатҳои ифротгароӣ»,
«Терроризми динӣ ва роҳҳои босамари пешгирӣ ва мубориза
бо он»
Кафедраи њуќуќи соњибкорї ва байналмилалї. Кафедра аз
рўи соњањои њуќуќи соњибкорї, њуќуќи тиљоратї, њуќуќи
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байналмилалї, њуќуќи байналмилалии хусусї ва дигар соњањои бо
онњо алоќаманд фаъолият мебарад.
Дар кафедра 12 нафар омўзгорон кору фаъолият менамоянд,
ки аз инњо 3 нафар номзаи илмњои њуќуќшиносї (Самадов Б. О.,
Болтуев С. Ш., Њомидова М. Ф.), 4 нафар муаллими калони
доимї (Юсупова М. А., Ахмедов Г. Д., Атааев А. С., Рофиева А.
Њ.), 2 нафар (Амонов А. Љ. ва Мирзоев А. Н.) муштараквазифаи
дохилї ва 1 нафар муштараквазифаи беруна (Мансурова Љ. М.),
2 нафар ассистент (Ѓафурова Б. Д., Абдувоњидов М. Р) мебошанд.
Дар назди кафедра ду синфхонаи таълимї (синфхонањои 125 ва
122) бо тахтаи электронї, аёниятњои алоњида љињозонида
шудааст.
Тибќи наќшаи таълимии аз љониби Вазорати маориф ва
илми Љумњурии Тољикистон тасдиќгардида, барои соли хониши
2020-2021 дар кафедра њамагї 7137 соат ба наќша гирифта шуда,
аз онњо таќсимшуда 5891 соат ва 1096 соатњои вакансионї мављуд
аст.
Дар кафедра барои нимсолаи якуми соли хониши 2020-2021
тибќи љадвали замимагардида дарсињамоии устодони кафедраи
њуќуќи соњибкорї ва байналмилалї ба роњ монда шудааст.
№ Ному насаби Иштироккунандагон
устодони
кафедра
2. Болтуев С.Ш. Њомидова
М.Ф.,Самадов Б.О.,
Ахмедов Г.
3. Њомидова
Самадов
Б.О.,
М.Ф.
Ѓафурова Б., Болтуев
С.Ш.,
4. Ѓафурова Б.
Болтуев
С.Ш.,
Самадов
Б.О.,
Мансурова Љ.
5. Ахмедов Г.
Мансурова
Љ.
Амонов А., Болтуев
С.Ш.
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Номи фан

Мўњлат

Њуќуќи
байналмилалии
хусусї
Њуќуќи
байналмилалии
хусусї
Њуќуќи
байналмилалии
хусусї
Њуќуќи бонкї

Октябр
Октябр
Ноябр
Ноябр

6.

Мансурова Љ.

7.

Юсупова М.,

Њомидова
Юсупова
Ѓафурова Б.
Болтуев
Самадов
Ѓафурова Б.

М.Ф., Њуќуќи
М. гумрукӣ

Декабр

С.Ш., Њуќуќи
Б.О., гумрукӣ

Декабр

Давраи њисоботї аз љониби њайати кафедра зиёда аз 50
маќолаи илмї дар маљаллањои илмии дохил ва хориљи кишвар ба
чоп расиданд.
Дар соли хониши 2019-2020 тибќи наќша омўзгорони зерини
кафедра дар маркази таълимии «Маърифат»-и ДДЊБСТ аз курси
такмили ихтисос гузаштаанд.
№ Ном
насаб

ва Унвон ва Равияи
вазифа
такмили
ихтисос

8. Атаев
С.

А. муаллими
калон

Дар
куљо
такмили
ихтисос
мегузаранд

Сол
ва
моњњои
гузаштани
такмили
ихтисос
2019- 2020

њуќуќшиносї Маркази
таълимии
«Маърифат»и ДДЊБСТ
муаллимаи њуќуќшиносї Маркази
2019- 2020
9. Юсупова
М. А.
калон
таълимии
«Маърифат»и ДДЊБСТ
2019- 2020
10. Ѓафурова ассистент њуќуќшиносї Маркази
Б. Д.
таълимии
«Маърифат»и ДДЊБСТ
2019- 2020
11. Мансурова муаллимаи њуќуќшиносї Маркази
Љ. М.
калон
таълимии
«Маърифат»и ДДЊБСТ
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Дастоварди кафедра. Соли 2020 устодони кафедраи њуќуќи
соњибкорї ва байналмилалї барои фаъолияти пурсамар дар
соњањои илм, таълим ва тарбия ба чунин дастовардњои беназир
муяссар гардаданд:
5. Самадов Б. О. – шањодатномаи Олими сол – 2019, шањодатномаи
Аълочии маориф ва илми Љумњурии Тоҷикистон – 2020;
6. Болтуев С. Ш. – сипосномаи Раёсати Агентии назорати молиявї
ва мубориза бо коррупсияи Љумњурии Тоҷикистон дар вилояти
Суѓд – 2020;
Кафедраи њуќуќи конститутсионї. Тибќи љадвали штатї дар
кафедра 12 омўзгор (7 штатї, 5 муштараквазифа) фаъолият
мебаранд, ки ба зиммаи онҳо иҷрои 7770 соат машғулиятҳои
лексионӣ, амалӣ ва мустақилона гузошта шудааст.
Тибќи љадвали тасдиќгардидаи дарсињамоии омўзгорони
кафедра дар нимсолаи аввали соли хониши 2020-2021 омўзгорони
кафедра ба дарсњои њамдигар иштирок намуда, аз мањорату
малакаи дарсдињии њамдигар бархўрдор мегарданд. Дарсињамої
пеш аз њама барои омўзгорони љавоне, ки дар кафедра фаъолият
доранд аз манфиат холї нест. Онњо дар машѓулиятњои устодони
собиќадори кафедра иштирок карда, аз таљрибаи ѓании устодони
собиќадори кафедра бохабар шуда, тарзу воситањои самаранок
баргузор намудани дарсњоро меомўзанд. Дар кафедра дафтари
ќайди иштироки омўзгорон ба дарси њамдигар мављуд аст, ки дар
он омўзгорон иштироки худро ба дарси њамдигар ќайд мекунанд.
Таълифоти таълимию методии устодони кафедра дар соли
2020
1 Орипов Т.О.,
Проблемањои
КТМ
Хуљанд,
тољикї
Бобоев А.Х.,
њуќуќи
2020, 366
Латипов С.У.
конститутсионии
с.
Љумњурии
Тољикистон
2 Саидбоева М.Р., Њуќуќи маъмурї ва КТМ Хуљанд, тољикї
Рањматова З.М., мурофиаи маъмурї
2020, 308
Юсупова З.Ш.,
с.
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Абдулњамиди Љ.
3 Бобоев А.Х.,
Юсупова З.Ш.,
Латипов С.У.
4 Орипов Т.О.,
Бобоев А.Х.,
Юсупова З.Ш.
5 Орипов Т.О.,
Бобоев А.Х.,
Саидбоева М.Р.
6 Орипов Т.О.,
Бобоев А.Х.

Њуќуќи
худидоракунии
мањаллї
Њуќуќи
парлумонии ЉТ

КТМ

Усули омодасозии
матни лексия ва
баргузории
машѓулиятњои
лексионї
Шармухтасари
мафњумњои њуќуќи
коснтитутсионии
Љумњурии
Тољикистон

Дасту
ри
метод
ї

7

Хуљанд,
2020, 205
с.
Хуљанд,
2020, 146
с.
Хуҷанд:
Хуросон,
2019. – 39
с.

тољикї

Дасту Хуҷанд:
ри
Хуросон,
таъли
2020. –
мї148 с.
метод
ї
Дасту Хуљанд,
ри
2020, 50 с.
метод
ї

тољикї

КТМ

тољикї
тољикї

Тавсияњои методї
тољикї
оид ба тањия ва
омода
кардани
рисолаи хатм дар
факултети
њуќуќшиносї барои
зинаи бакалавр
Таълифоти илмї ва маќолањои нашршуда дар соли 2020
1. Бобоев А.Х. Пайдоиши илми њуќуќи конститутсионӣ ва рушди
он дар Ҷумњурии Тољикистон. Маводи конференсияи анъанавии
илмӣ-амалии олимону профессорон ва муҳаққиқони ҷавон таҳти
унвони “Рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар
низоми ташаккулёбии иқтисодиёти рақамӣ”, бахшида ба
истиқболи 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Рӯзи илми тоҷик. – Хуҷанд: ДДҲБСТ, 22-25
апрели соли 2020. сањ. 38-42.
2. Рањматова
З.М.
Конституционно-правовые
основы
административного
судопроизводства
в
суверенном
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Таджикистане. Маводи конференсияи анъанавии илмӣ-амалии
олимону профессорон ва муҳаққиқони ҷавон таҳти унвони
“Рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар низоми
ташаккулёбии иқтисодиёти рақамӣ”, бахшида ба истиқболи 30солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи
илми тоҷик. – Хуҷанд: ДДҲБСТ, 22-25 апрели соли 2020. сањ. 2428
3. Саидбоева М.Р.Конституционно-правовые основы деятельности
политических
партий
в
Республике
Таджикистан.
«Янгиланаётган Узбекистон» илм-фан тарақкиётида аёллар ва
ёшлар: маънавият, маърифат ва инновациялар (Тошкент;2020) 1
май соли 2020 аз чоп баромадааст. - сањ 42-47;
4. Саидбоева М.Р.Законные интересы в административном праве
Проблемы и тенденции научных преобразований в условиях
трансформации общества; Сборник статей по итогам
Международной научно-практической конференции (Волгоград,
28 апреля 2020г.) аз чоп баромад. сањ 163-165;
5. Саидбоева М.Р.Государственное управление в области охраны
окружающей среды. Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣназариявии ДДҲБСТ “Пешвои миллат эҳёгари тамаддуни
тоҷикон”. – Хуљанд: Ношир, 2020.
6. Юсупова З.Ш. Таъсири коррупсия ба амалишавии ҳуқуқи инсон.
Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амали таҳти унвони
“Такмили қонунгузориизиддикоррупсионӣ: муаммо ва дурнамои
рушд”. – Хуљанд: Дабир, 2020. С. 308;
7. Юсупова З.Ш. Законные интересы как особый юридический
стимул. Маводи конференсияи анъанавии илмӣ- амалии олимону
профессорон ва муҳаққиқони ҷавон таҳти унвони “Рушди фанҳои
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар низоми ташаккулёбии
иқтисодиёти рақамӣ”. – Хуљанд, 2020;
8. Латипов С.У.Талаботњо (сенз) нисбати принсипњои њуќуќи
интихобот. Маводи конференсияи анъанавии илмӣ-амалии
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олимону профессорон ва муҳаққиқони ҷавон таҳти унвони
“Рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар низоми
ташаккулёбии иқтисодиёти рақамӣ”, бахшида ба истиқболи 30солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи
илми тоҷик. – Хуҷанд: ДДҲБСТ, 22-25 апрели соли 2020.
9. Латипов С.У.Нaќши Кoнститутсияи Ҷумҳурии Тoҷикистoн дaр
тaшaккули љoмеaи шaњрвaндї. Маводи конференсияи анъанавии
илмӣ-амалии олимону профессорон ва муҳаққиқони ҷавон таҳти
унвони “Рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар
низоми ташаккулёбии иқтисодиёти рақамӣ”, бахшида ба
истиқболи 30-солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон ва Рӯзи илми тоҷик. – Хуҷанд: ДДҲБСТ, 22-25
апрели соли 2020.
10. Абдулњамиди Љањонгир.Квалифицированная юридичсекая
помощь.
Маводи конференсияи анъанавии илмӣ-амалии
олимону профессорон ва муҳаққиқони ҷавон таҳти унвони
“Рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар низоми
ташаккулёбии иқтисодиёти рақамӣ”, бахшида ба истиқболи 30солагии Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи
илми тоҷик. – Хуҷанд: ДДҲБСТ, 22-25 апрели соли 2020.
Такмили ихтисоси омўзгорони кафедра. Ҷиҳати рушди
афзалиятноки таҳқиқоти илмӣ, ки ба такмили соҳаи маориф,
беҳтар кардани сифати тайёр ва баланд бардоштани ихтисоси
кадрҳои илмию омўзгорӣ равона карда шудааст, кафедра дар
мувофиқа бо самтҳои афзалиятноки тадқиқотӣ корҳои илмиро
пеш бурда истодааст. Аз ҷумла, дар соли ҷорӣ дотсент Бобоев
А.Х. ва омӯзгори калони кафедра Саидбоева М.Р. аз курси
такмили ихтисоси Донишкадаи такмили ихтисоси омӯзгорони
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии назди Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон аз рӯи равияи ҳуқуқӣ-сиёсӣ гузаштанд.
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Кафедраи њуќуќи љиноятї, криминалистика ва пешгирии
коррупсия дар соли 2020. Кафедра фаъолияти хешро дар доираи
талабот
ва
нишондодњои
санадњои
меъёрии
њуќуќии
батанзимдарорандаи соњаи тањсилоти олии касбї, аз љумла
Низомномаи кафедраи муассисањои тањсилоти олии касбии
Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори мушовараи Вазорати
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 30 марти соли 2017,
№3/13 тасдиќ шудааст, ба роњ мондааст. Омўзгорон ва кормандон
њамарўза кўшиш бар он доранд, ки вазифањое, ки ба зиммаи
кафедра гузошта шудааст, сариваќт њалли худро ёбад.
Дар назди кафедра лабораторияи криминалистї фаъолият
мебарад ва омўзгорон дар он ба муњассилин аз фанни
криминалистика тадрис медињанд. Лаборатория дорои таљњизоти
илмї – техникї мебошад ва омўзгорон дар љараёни таълим ба
таври васеъ аз онњо истифода бурда, ба муњассилин доир ба ин ё
он воситањои илмї – техникї ва криминалистї ва имкониятњои
техниву тактикии онњо маълумот медињанд.
Дар оѓози соли хониши 2020-2021 кафедра дорои наздик 11
њазор соатњои машѓулиятњои таълимї буд, ки њамаи онњо дар
байни омўзгорон вобаста ба ихтисос ва тахассусмандиашон
таќсим карда шуд. Айни њол дар кафедра аз њисоби
машѓулиятњои таълимї соатњои захиравї боќї намондааст.
Иштироки омўзгорон ба дарси њамдигар дар асоси љадвали
тасдиќгардида амалї карда шудааст. Баъди анљоми њар як
дарсињамої омўзгорон вобаста ба он маводњои заруриро
барасмият даровардаанд ва дар китоби махсуси кафедра доир ба
натиљањои дарсињамої ќайд намудаанд.
Давоми соли таќвимии 2020 аз љониби омўзгорони кафедра
таълифоти зерини илмї аз чоп бароварда шуд:
1. Зиёбоева М.Н. дар њаммуаллифї бо устодони ДМТ. Њуќуќи
љиноятї (Ќисми умумї): - Душанбе, 2020. – 223 с. Нашри 5ум, такмилдодашуда;
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2. Ќурбонов Б.Ќ. Дстури таълимї аз фанни криминалистика
(дар мафњумњо ва наќшањо). – Хуљанд, Парки технологии
ДДЊБСТ, 2020. – 160 с.
Кафедра бахшида ба солгарди навбатии Њилоли Ањмар ва
Салиби Сурх санаи 18 декабри соли 2020, санаи 10 декабри
соли 2020 Рўзи байналмилалии мубориза бо коррупсияро дар
сатњи факултет бо баргузории семинар ва конференсияи илмї
– назариявї ташкил намуд.
Њамкории кафедра бо кафедрањои МТОК кишвар ва берун аз
он. Кафедра бо кафедрањои њамноми Донишгоњи миллии
Тољикистон, Академияи Вазорати корњои дохилии Љумњурии
Тољикистон, Донишгоњи юридикии назди Вазорати адлияи
Љумњурии Ўзбекистон њамкории судманд дорад. Дар доираи
њамкорињо муаллими калони кафедра Сайдуллоев А.А. дар
маљаллаи «Обновляемый Узбекистан: женщины и молодежь в
инновации науки» маќолаи илмиашро дар мавзўи «Институт
регулирование исполнения лишения свободы в отношении
осужденных, достигших совершеннолетия в отечественном и
зарубежном законодательстве» дар соли 2020 аз нашр баровард.
Факултети сиёсатшиносї ва муносибатњои байналхалќї.
Сохтори
факултет
аз
деканат,
кафедрањои
сиёсатшиносї,
муносибатњои
байналмиллал,
фанњои љамъиятї, таърихи
халќи тољик, забонњои
хориљї,
хадамоти
гумрукї, Шўрои олимон,
иттифоќи касаба, Шўрои
занон ва бонувон ва бахши љавонон иборат буда, 58 нафар
кормандон фаъолият менамоянд.
Дар факултети сиёсатшиносї ва МБ аз рўи ихтисосњои 123.01.06.02 - сиёсатшиносї; 1-23.01.02.04 - таъминоти забонии
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робитањои байнифарњангї (муносибатњои сиёсии берунї); 123.01.02.02 - таъминоти забонии робитањои байнифарњангї
(сайёњии байналмиллалї) (забони тољикї-англисї); 1-23.01.02.05 таъминоти забонии робитањои байнифарњангї (робитањои
иќтисодии берунї) (забони англисї-хитої); 1-96 01 01- хадамоти
гумрукї, 1-23 01 01- муносибатњои байналмилалї (дипломатия);
1-21.03.01.05- таърих (сиёсатшиносї); 1-23 01 06 01- сиёсатшиносї
(фаъолияти сиёсатшиносї ва њуќуќ; 1-02.01.02.05- таърих,
диншиносї мутахассисон омода карда мешавад.
Теъдоди умумии донишљўён дар факултет 1065 нафарро
ташкил менамояд, ки аз онњо 855 нафар дар шуъбаи рузона, 72
нафар дар шуъбаи ѓоибона ва 138 нафар дар шуъбаи фосилавї
тањсил менамоянд.
Ќабули донишљўён ба курси якуми факултет дар се соли охир
(рўзона ва ѓоибона (фосилавї), бакалавр, магистратура,
доктарантура
300
250
200
150
100
50
0
Ряд1
Ряд2

Шуъба

20182019
Рўзона
230
Фосилавї 42

20192020
241
73

20202021
295
73

2018-2019 2019-2020 2020-2021
230
241
295
42

73

73

Натиљаи сессияњо дар муќоиса ба сессияњои соли гузашта
Шуъба

20172018
Рўзона 91,00%
Ѓоибона 73,00%

100,00%

80,00%
60,00%
40,00%
20,00%
0,00%
Ряд1

91,00%

68,10%

80,60%

Ряд2

73,00%

43,90%

80,20%

239

20182019
68,10%
43,90%

20192020
80,60%
80,20%

Нишондоди хатми донишљўён дар муќоиса бо солњои пешин
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Факултет дорои 21 аудитория буда, бо 19 адад проектор, 30
адад компютер, 4 адад доскаи электронї, 6 адад экрани сафед
муљањњаз гардонида шудааст.
Фаъолияти
лабараторияњо
ва
кабинети
таълимии
амалкунандаи назди факултет ва кафедрањо. Дар факултети
сиёсатшиносї ва муносибатњои байналхалќї лабораторияи
компютерї амал мекунад, ки аз тарафи омўзгорон дар як њафта 25
– соат машѓулияти лабораторї гузаронида мешавад. Дар
лабораторияи компютерї донишљўёни курси 1-уми шуъбаи
рўзона аз фанни технологияњои информатсионї 2 – соат
машѓулияти лабораторї мегузаранд. Дар басти 2-юм машѓулияти
магистрантон дар лабораторияи мазкур доир мешавад. Аз
лабораторияи компютерї омўзгорон зимни таълими фанни
технологияњои информатсионї – Султонов Н.М, Муртазоќулов
М., Њасанов М.М,, Шокирова М,. Абдуманонова Ф., Арслонова
М. самаранок истифода менамоянд, ки барои таќвияти
тафаккури техникии донишљўён замина мегузорад. Компютерњои
лаборатория ба интернет пайваст буда, донишљўён аз он ба таври
ройгон истифода мебаранд.
Дар назди кафедрањои амалкунандаи факултет синфхонањои
таълимию методї ташкил карда шудааст, ки наќшањои таълимии
ихтисосњо, дастурњо, китобњои дарсї, дастурњои таълимию
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методї, комплексњои таълимию методї (КТМ), луѓатномањо,
айёният ва њуљљатњое, ки барои кафедрањо зарур аст, мављуд
мебошад. Њамчунин, гўшањои хатмкунанда, таљрибаомўзї ва
ѓоибхон насб шудааст.
Теъдоди умумии соатњои машѓулиятњои таълимї. Теъдоти
умумии соатњои
машѓулиятњои таълимии факултет 69737,5
соатро ташкил медињад. Аз он 10110 соат ба кафедраи забонњои
хориљї, 5358 соат ба кафедраи муносибатњои байналхалќї, 17543
соат ба кафедраи фанњои љамъиятї, 11598,5 ба кафедраи
сиёсатшиносї, 6610 соат ба кафедраи хадамоти гумрук ва 18518
соат ба кафедраи таърихи халќи тољик таќсим карда шудааст.
Вазъи иштироки омўзгорон ба дарси њамдигар. Дар кафедраи
сиёсатшиносї 47 дарсињамої, дар кафедраи хадамоти гумрук 60
дарсињамої, дар кафедраи забонњои хориљї 45 дарсињамої, дар
кафедраи фанњои љамъиятї 21 дарсињамої, дар кафедраи
муносибатњои байналхалќї 24
дарсињамої ва дар кафедраи
таърихи халќи тожик 8 дарсињамоии устодон ба роњ монда шуда,
таќриз ва хулосаю пешнињодот нисбати дарсњо ќайд карда
шудаанд.
Маводи таълимиию илмии
таълифкардаи кафедрањои
факултети сиёсатшиносї ва МБ дар соли 2020
Кафедраи сиёсатшиносї (маводи таълимию методї)
1. Миллатшиносӣ (Дастури таълимӣ-методӣ) / Мураттиб
Саидзода Ш.Ш. – Хуҷанд: ДДҲБСТ, 2020. – 168 саҳ.
2. Антропологияи сиёсӣ (Дастури таълимӣ-методӣ) / Мураттиб
Саидзода Ш.Ш. – Хуҷанд: ДДҲБСТ, 2020. – 176 саҳ.
3. Сиёсатшиносии муқоисавӣ (Дастури таълимӣ-методӣ) /
Мураттибон: Саидзода Ш.Ш., Солиев Ш.Х. – Хуҷанд:
ДДҲБСТ, 2020. – 143 саҳ.
4. Сиёсат ва адолати иҷтимоӣ (Дастури таълимӣ-методӣ).
Мураттибон: Якубов Ч.К., Cаидзода Ш., Солиев Ш.Х.). Хуҷанд: ДДХБСТ, 2020. - 112 с.
241

5. Технологияи сиёсӣ (Дастури таълимӣ-методӣ). / Мураттибон:
Солиев Ш.Х., Саидзода Ш.). – Хуҷанд: ДДҲБСТ, 2020. – 172
с.
6. Назарияи њизбњои сиёсии замони муосир (Дастури таълимӣметодӣ). / Мураттибон: Одинаев А., Солихољаева С.А. –
Хуљанд: Дабир, 2020. – 128 с.
7. Сиёсати хориљии Тољикистон (Комплекси таълимї - методї).
/ Мураттибон: Одинаев А., Солихољаева С.А. – Хуљанд:
ДДЊБСТ, 2020. – 180 с.
8. Минтаќашиносии сиёсї (Комплекси таълимї - методї). /
Мураттиб: Якубов Љ.К. – Хуљанд: Дабир, 2020. – 143 с.
9. Њизбњои сиёсии замони муосир ва сохтори њизбњо (барои
донишҷӯёни низоми фосилавӣ). (Комплекси таълимї методї). / Мураттиб: Њошимова Н.А. – Хуҷанд: ДДҲБСТ,
2020. – 70 с.
10. Ҳукумати Тоҷикистон (барои донишҷӯёни низоми фосилавӣ).
(Комплекси таълимї - методї). / Мураттиб: Саидзода Ш.Ш. –
Хуҷанд: ДДҲБСТ, 2020.
11. Методологияи тадқиқоти сиёсӣ. (Комплекси таълимї методї). / Мураттибон: Саидзода Ш.Ш., Саидова М.А. –
Хуҷанд: ДДҲБСТ, 2020.
12. Афкори сиёсии ҷаҳони муосир. (Комплекси таълимї методї). / Мураттиб: Қобилова С.Я. – Хуљанд: Дабир, 2020. –
240 с.
13. Афкори сиёсии тоҷикон. (Комплекси таълимї - методї). /
Мураттиб: Қобилова С.Я. – Хуљанд: Дабир, 2020. – 170 с.
Таълифоти илмї
1. Саидзода Ш.Ш. Иҷтимоишавии сиёсии ҷавонон. - Хуҷанд:
Ношир: 2020. - 175 с.
2. Якубов Ҷ.К. Государственная власть и СМИ. – Хуљанд:
Дабир: 2020 - 204 с.
1. Саидзода Ш.Ш. Масъалаҳои назариявии иҷтимоишавии
сиёсӣ / Ахбори Институти фалсафа, сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи
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2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.

ба номи А.Баҳоваддинови АИ ЧТ. - №2. - Душанбе. - 2020. сах. 141-147.
Саидзода Ш.Ш. Масъалахои назариявии иштироки сиёсӣ.
Ахбори Институти фалсафа сиёсатшиносӣ ва ҳуқуқи АМИТ. №4.- 2020.
Саидзода Ш.Ш. Арзишҳои сиёсӣ ва иҷтимоъгароии сиёсӣ:
моҳият ва масъалаҳо. Паёми Донишгоҳи миллии Тоҷикистон.
- №2. - 2020. - С.284-290.
Саидзода Ш.Ш. Масъалаи иҷтимоишавии сиёсии ҷавонон дар
Ҷумҳурии
Тоҷикистон.
Паёми
Донишгоҳи
миллии
Тоҷикистон. - №4. - 2020. - С.301-308.
Саидзода Ш.Ш. Масъалаи иштироки шаҳрвандон дар
идоракунии давлат. Маҷаллаи илмӣ-сиёсии Идоракунии
давлатӣ. - 2020. - №4.
Саидзода Ш.Ш. Аҳамияти омӯзиши фанни сиёсатшиносӣ дар
раванди иҷтимоисозии сиёсӣ / Паёми Донишгоҳи миллии
Тоҷикистон. – 2020. – №9. – C.274-280.
Саидзода Ш.Ш. Ҳизбҳои сиёсӣ дар Тоҷикистон ва нақши
онҳо дар иҷтимоисозии сиёсӣ / Паёми ДМТ. №10. – С.277-283.
Қобилова С.Я. Аз таърихи инкишофи соҳаи саноат дар
Ҷумҳурии Тоҷикистон (солҳои 1960-1989) / Ахбори ДДҲБСТ
№4. 2020.
Солихоҷаева С.А. Масъалаи сиёсати хориҷии Федератсияи
Русия дар муносибатҳои мутақобила бо давлатҳои Осиёи
Марказӣ / Ахбори ДДҲБСТ №3. 2020.
Солиев Ш.Х. Роњњои пешгирии таъсири созмонњои ифротгаро
ва террористї ба амнияти кишварњои Осиёи Марказї (Дар
њаммуаллифї – Миралиева М.О.) // Ахбори ДДЊБСТ № 3
(84), 2020.
Солиев Ш.Х. Наќши љомеаи маданї дар муќовимат бо
ифротгарої ва терроризм, (Дар њаммуаллифї – Њошимова
Н.) // Паёми Донишгоњи миллї, Бахши илмњои иљтимої,
иќтисодї ва љамъиятї, № 4, 2020, – С. 293-304.
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12. Њошимова Н. Мухтассоти назарияи ҷомеаи маданӣ дар
замони муосир // Мақолаи илмӣ Ахбори ДДҲБСТ № 2 (83)
2020. – С. 148-156. (КОА) 1 ҷ.ч.
Кафедраи хадамоти гумрук
1. Каримов Р.А. Мукаммалгардонии механизми ташкилию
иқтисодии ҷойгиркунии маконии сохторҳои корпоративӣ дар
иқтисодиёти минтақа / Р.А. Каримов, Д.Б. Абдухалилов //
Паёми донишгоҳи миллии Тоҷикистон. Бахши илмҳои
иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва ҷамъиятӣ. – Душанбе: Маркази табъу
нашр, баргардон ва тарҷима, 2020. – №2. – С. 99-105. ISSN
2413-5151, УДК 33.
2. Каримов Р.А. Таъсири оқибатҳои коррупсия ба иқтисодиёти
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳҳои пешгирии он Р.А. Каримов /
Такмили қонунгузории зиддикоррупсионӣ: муаммоҳо ва
дурнамои рушд: Маводи конференсияи ҷумҳуриявии илмӣамалии ДДҲБСТ (ш. Хуҷанд, 4-5 феврали соли 2020). –
Хуҷанд: Дабир, 2020. – С. 95-99. ISBN 978-99975-58-23-7, УДК
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Алиҷонова А.Ҳ. Становление и развитие таджиккороссийских межрегиональных связей. // Конференсияи
анъанавии илмӣ - амалии олимону профессорон ва
муњаќќиќони
љавон
тањти
унвониРушди
фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва риѐзї дар низоми ташаккулѐбии
иќтисодиѐти раќамї», бахшида ба истиќболи 30 - солагии
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва Рўзи илми
тољик, 22-25 апрели 2020
Давлатов У. Н. “Марњилањои ташаккули элитаи дипломатии
Љумњурии Тољикистон” ба маљалаи Ахбори ДДЊБСТ
пешнињод гардид, ки дар №2 – и ин маљала аз чоп баромад.
Давлатов У. Н. “Муаммоњои кадрї дар раванди
ташаккулёбии элитаи дипломатии тољик” / Рушди фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар низоми ташаккулёбии
иќтисодиёти раќамї: маводи конференсияи анъанавии илмц
амалии донишгоьц (ш. Хужанд,22-25 апрели соли 2020).Хужанд: Дабир.
Мирмаматова Р.А. «Центральная Азия - ключевой регион
среди крупных держав мира и экономические интересы Росии
в Центральной Азии» ” / Рушди фанњои табиатшиносї,
даќиќ ва риёзї дар низоми ташаккулёбии иќтисодиёти
раќамї: маводи конференсияи анъанавии илмї амалии
донишгоьц (ш. Хужанд,22-25 апрели соли 2020).-Хуљанд:
Дабир.
Мирмаматова Р.А. Состояние просветительских учреждений
в Восточной Бухаре (Просветительские учреждения накануне
и в период завоевания Средней Азии царской Россией)
Душанбе: «Муаррих» Институт истории, археологии и
этнографии имен. А. Дониша АН РТ. 2020. №1.(21).
Мустафаева П. “Нақши усулҳои инноватсионии таълимӣ дар
омӯхтани фанҳои иқтисодӣ” ба конференсияи илмӣ-амалии
вилоятии «Системаҳои иттилоотӣ: муаммоҳо ва дурнамои
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рушд», ки санаи 03.04.20 баргузор гардид.
24. Мустафаева П. “Рушди институти ҳифзи байналхалқии ҳуқуқи
кӯдакон” / Рушди фанњои табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар
низоми ташаккулёбии иќтисодиёти раќамї: маводи
конференсияи анъанавии илмию амалии донишгоњї (ш.
Хуљанд, 22-25 апрели соли 2020).-Хуљанд: Дабир.
Њимояи рисолањои илмї дар соли 2020
1. Акмалова М.А.
Истиќлолияти давлатии Љумњурии
Тољикистон ва хусусиятњои хоси он дар раванди
дигаргунињои љомеа” аз рўи ихтисоси 23.00.02-нињодњо,
равандњо ва технологияи сиёсї.
2. Солиев Ш.Х. Таърихнигори сиёсати хориљии ЉТ дар солњои
1991-2016”
аз
рўи
ихтисоси
07.00.15-муносибатњои
байналхалќї ва сиёсати хориљї.
3. Солихољаева С.А.М Моњияти иљтимоию сиёсии коррупсия
дар шароити гузариш дар Тољикистон” аз рўи 23.00.02нињодњо, равандњо ва технологияи сиёсї.
Такмили ихтисоси омўзгорони кафедра. Дар асоси наќшаи
дурнамои такмили ихтисос ва бозомўзии њайати профессорон
ва омўзгорони факултет дар соли 2020 устодони кафедрањои
зерин аз такмили ихтисос гузаштанд:
1. Кафедраи сиёсатшиносї: дотсент Саидзода Ш.Ш., ассистент
Њошимова Н.А.,
2. Кафедраи хадамоти гумрук: дотсент Мирзозода Ф.Љ.,
ассистент Ќосимов З.А.
3. Кафедраи забонњои хориљї: дотсент Эгамназаров Њ.Њ.
4. Кафедраи фанњои љамъияьтї: дотсент Муродбекова М.Ҳ.
муаллимаи калон Раҳимова Н.Ҳ.
5. Кафедраи муносибатњои байналхалќї: ассистент Давлатов У.
6. Кафедраи таърихи халќи тољик Каҳҳоров У.
Чорабинињои доиргардида дар сатњи факултет ва кафедрањо
дар самти таълим, илм, тарбия ва байналмилалї. Давоми соли
2020 факултети сиёсатшиносц ва муносибатњои байналхалќї
якљоя бо кафедрањои факултет конфренсияњо, мизи мудаввар,
вохўрињо ва дарсњои кушоди таълимиву тарбиявї доир намуд:
Дар сатњи факултет
260

1. Конференсияи илмӣ - назариявӣ, фарҳангӣ таҳти унвони "Саразм
- муаррифгари миллати тоҷик" бахшида ба муносибати таҷлили
5500-солагии Саразми бостон (29.08.2020).
2. Конференсияи илмӣ - назариявӣ, фарҳангӣ таҳти унвони
"Истиқлолият - неъмати бебаҳост" бахшида ба Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон (05.09.2020)
3. Конференсияи илмӣ - тарбиявӣ дар мавзӯи "Интихобот - рукни
муҳими бунёди давлати демократӣ" бахшида ба Интихоботи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (09.10.2020)
4. Конференсияи илмӣ - тарбиявӣ таҳти унвони "Нақши
Конститутсия дар таҳкими давлатдории миллӣ" бахшида ба Рӯзи
қабули Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон (05.11.2020)
5. Семинари омўзишии вилоятї дар мавзўи “Рушди самаранокии
фаъолияти сайёњї” бахшида ба элон шудани солњои 2019-2021
“Солњои рушди дењот, сайёњї ва њунарњои мардумї” ва Рўзи
конститутсияи Љумњурии Тољикистон (05.11.2020)
6. Чорабинии тарбиявӣ дар мавзӯи "Нақши Пешвои миллат дар
таҳкими соҳибистиқлолии давлатӣ" бахшида ба Иҷлосияи XVIуми Шӯрои Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Рӯзи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон (13.11.2020)
Давоми сол аз љониби кафедраи сиёсатшиносї- 23, хадамоти
гумрук-12, таърихи халќи тољик-10, забонњои хориљї-6 ва фанњои
љамъият-3 чорабинї, дар маљмўъ дар сатњи кафедрањои факултети
сиёсатшиносї ва МБ 57 чорабинии таълимї, илмї ва тарбиявї
доир карда шуд.
Њамкории факултет ва кафедрањои он бо таълимгоњњо ва
Марказњои илмии дохил ва хориљи кишвар..
1. Донишгоњи гуманитарии Тољикистону Русия
2. Донишгоњи давлатии Маскав ба номи М. Ломоносов
3. Донишгоњи давлатии Ќазони Федератсияи Русия
4. Маркази захиравї-таълимии Осиёи Марказї, Пажўишгоњи
стратегии назди Президенти Љумњурии Ќазоќистон
5. Донишгоњи давлатии НАРХОЗ-и Љумњурии Ќазоќистон
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6. Донишгоњи давлатии педагогии Син-Сзяни вил. Урумчии
Хитой
7. Консулгарињои ИДМ
8. Вазорати корњои дохилии Љумњурии Тољикистон
9. Вазорати корњои хориљии Љумњурии Тољикистон
10. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
11. Донишгоҳи давлатии Бохтар
12. Донишгоҳи давлатии Данғара
13. Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи А.Рӯдакӣ
14. Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон
15. Маркази тадқиқоти стратегии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Факултети бизнес
ва
идоракунӣ. Дар
сохтори
факултети
бизнес ва идоракунӣ
кафедрањои
иқтисоди
ҷаҳонӣ,
иқтисодиёти
корхонаҳо ва минтақа,
менеҷмент, маркетингагробизнес
амал
мекунад ва аз рўи
ихтисосњои 1-25.01.03 – иқтисоди ҷаҳонӣ, 1-25.01.07 – иқтисодиёт
ва идора дар корхона, 1-26.02.01 – бизнес-маъмуриятчигӣ, 126.02.01.10-соҳибкории иҷтимоӣ, 1-26.01.01 – идораи давлатӣ, 126.02.02 – менеҷмент, 1-26.02.02-01 – менеҷменти молиявӣ, 125.01.02-иқтисодиёт, 1-25.01.05-омор, 1-26.02.03 – маркетинг ва 126.02.03-09
–
маркетинг
дар
комплекси
агросаноатӣ
мутахассисон омода карда мешавад.
Дар соли хониши 2020-2021 дар факултет 61 нафар
кормандон фаъолият мебаранд, ки аз онҳо 47 нафарашон штатӣ
( 41нафар омӯзгор, 4 нафар коргузор, 1 котибаи факултет,1нафар
мудири синфхонаи компютерӣ) ва 12 нафар ҳамкори дохила ва 2нафар ҳамкорӣ беруна (ҳамагӣ ҳамкор 14нафар) мебошанд.
262

Иқтисоди ҷаҳонӣ
Иқтисодиёт ва идора
корхона
Бизнес-маъмуриятчигӣ
Соҳибкории иҷтимоӣ
1-26.01.01
1-26.02.02
1-26.02.02-01
1.25.01.02
1-25.01.05
1-26.02.03
1-26.02.03-09

1-26.02.01
1-26.02.01.10

1-25.01.03
дар 1-25.01.07

Идораи давлатӣ
Менеҷмент
Менеҷменти молиявӣ
Иқтисодиёт
Омор
4
Маркетинг
Маркетинг
дар
комплекси
агросаноатӣ
Ҳамагӣ:

3

1
2

1
3

11
41
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-

1
1

12

8
10

Ҳамагӣ

Шумораи умумии
омӯзгорони штатӣ

19

6

5

3
5

19

4

7

4
4

Докто-рони
илм,
профессорон
Ном-задҳои
илм,
профессорон,
дотсентон
Омӯз-горони
беунвон

Шифр

Шумораи
умумии
омӯзгорони
ҳамкори
беруна ва соатбайъ

14

3

4

4
3

Ҳамагӣ

№ Номгӯи ихтисосҳо
т/р

Таъминоти кадрї барои омода кардани мутахассисони дорои таҳсилоти олии касбӣ вобаста ба
ихтисосњо

2

-

-

1
1

8

1

4

1
2

4

2

-

2
-

Докто-рони
илм,
профессорон
Ном-задҳои
илм,
профессорон,
дотсентон
Бе-унвон

Дар соли хониши 2020-2021
дар факултет миқдори
омӯзгорони штатї мувофиқи кафедраҳо 41 нафарро ташкил дода
аз ин:
-3-нафар докторони илм, профессорон-7,3%;
-19-нафар номзадҳои илм 46,3%;
-19-нафар омӯзгорони беунвон-46.3%-ро ташкил медиҳанд.
Омӯгорони ҳамкор бошанд 14 нафарро ташкил медиҳанд
(34.1%),ки аз ин:
-2-нафар докторони илм, профессор-14,2%;
-8-нафар номзадҳои илм-57,1%;
-4-нафар омӯзгорони беунвон-28.5%-ро ташкил медиҳад.
Теъдоди донишҷўёни факултет. Теъдоди умумии донишҷўён
дар факултет 1139 нафар буда, дар шуъбаи рўзона 757-нафар
тањсил менамоянд,ки аз ин:
 донишҷўёни курси 1-ум-331нафар
 донишҷўёни курси 2-юм-171 нафар
 донишҷўёни курси 3-юм-151 нафар
 донишҷўёни курси 4-ум 104 нафар.
Миқдори умумии донишҷўёни таҳсилоти фосилавӣ ва
шуъбаи ғоибона 382-нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин:
 донишҷўёни курси 1-ум-90 нафар
 донишҷўёни курси 2-юм-97 нафар
 донишҷўёни курси 3-юм-60 нафар
 донишҷўёни курси 4-ум-79 нафар
 донишҷўёни курси 5-ум 56 нафар
Маълумот оид ба қабули донишҷўён ба курси 1-уми ихтисосҳои
факултет дар се соли охир
Курси 1

Ҳамагӣ

2018
рӯзона фоси
лавӣ
175
64
239

2019
2020
2018 2019
рӯзон фосила рӯзона фосила Динамика
(тамоюл)
а
вӣ
вӣ
192
79
328
90
271
418
112,7 113,
%
4%
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2020

154,
2%

Натиҷаи
сессияҳои донишҷўёни шуъбаи рўзона дар муқоиса бо сессияҳои
соли гузашта дар факултет
Дар соли хониши 2017-2018 миқдори умумии донишҷўён 419
нафарро ташкил медод, ки аз ин: курси 1-ум-159 нафар, курсҳои
2-юм 157 нафар ва курсҳои 3-юм 103 нафарро ташкил медоданд,
ки сатҳи донишазхудкунии донишҷўён 86%-ро ташкил дод, ки аз
ин 14% онро донишҷўёни қарзи академидошта ташкил дод.
Дар соли хониши 2018-2019 миқдори умумии донишҷўён 422
нафарро ташкил медод,ки аз ин: курси 1-ум 162 нафар, курси 2юм 123 нафар ва курси 3-юм 130 нафарро ташкил медод, ки сатҳи
донишазхудкунии донишҷўён ба 77,9% баробар буда, аз ин 22.1%ро донишҷўёни қарзи академидошта ташкил дод.
Дар соли хониши 2019-2020 миқдори умумии донишҷўён 516нафарро ташкил дод, ки аз ин: курси 1-ум 215 нафар, курси 2-юм
195 нафар ва курси 3-юм 106 нафар мебошанд ва
сатҳи
донишазхудкунии донишҷўён 91 %-ро ташкил дод, ки аз ин 9%ро донишҷўёни қарзи академидошта ташкил дод.
Таҳлили натиҷаи 3-соли охири сатҳи донишазхудкунии
донишҷўёни ихтисосҳои амалкунандаи факултет нишон дод,ки
сатҳи донишазҳудкунии донишҷўён дар соли хониши 2018-2019
дар муқоиса бо соли ҳониши 2017-2018 ба -8,1 % коҳиш ёфтааст ва
дар соли хониши 2019-2020 сатҳи донишазхудкунии донишҷўён
дар муқоиса бо соли хониши 2018-2019 ба +13,1% боло рафтааст,
ки ин натиҷа аз беҳтар гаштани раванди таълим дар факултет
шаҳодат медиҳад.
Пояи моддӣ-техникии факултет. Яке аз омилҳое, ки ба
баланд бардоштани сатҳу сифати таълим мусоидат менамояд, ин
пурқувват намудани пояи моддию техникии кафедраҳои факултет
мебошад ва вазъи истифодабарии воситаҳои техникӣ ва
мавҷудияти он дар факутет чунин аст:
1.Кафедраи маркетинг-агробизнес - 1-компютер ва 1-принтер
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2.Кафедраи иқтисодиёти корҳонаҳо ва минтақа -2-компютер ва 1принтер
3.Кафедраи иқтисодиёти ҷаҳон- 2-компютер ва 1- принтер
4.Кафедраи менеҷмент- 3-компютер ва 1-принтер
5.Деканат -2-компютер ва 2 принтер.
Дар17синфхонаи(207,212,214,216,217,218,220,221,222,223,224,
226,227,228,229,230,232) факултет проекторҳо насб карда шудааст.
синфхонањои 214,218 ва 222 бо компютер таъмин мебошанд. 7
синфхона 214,217,218,222,223,226, 232 бо доскаҳои электронӣ
таъмин мебошанд ва ҳамаи онҳо дар раванди машғулиятҳо
самаранок истифода гашта истодаанд.
Маълумот
оид ба хатми донишҷўён дар муқоиса бо се соли пешин
2018

Хатм
Ҳамагӣ

2019

2020

рӯзо ғоиб рӯзо
на
она на
96
54
96
150
121

ғоиб рӯзо
она на
25
122
167

2018

ғоиб
она
45

2019

2020

Динамика
(тамоюл)
88,8
%

80,7%

138%

Таҳлилҳо нишон доданд,ки хатми донишҷўён дар муқоисаи
соли 2018 бо соли 2019 29 нафар (19.3%) кам шуда, дар соли 2020
бошад ба миқдорӣ 46 нафар (38%) зиёд шудааст.
Фаъолияти лабораторияҳо ва кабинетҳои таълимӣ-методии
назди факултет ва кафедраҳо. Дар назди факултет синфхонаи
компютерӣ аз соли 2011 фаъолият дошта, мақсад аз ташкили
лаборатория(синфхонаи компютерӣ) ин баланд бардоштани
сатҳи дониши донишҷўён оид ба технология ва барномасозии
муосир мебошад, ки дар синфхонаи мазкур аз фанҳои
информатика, технологияи информатсионӣ,асосҳои барномасозӣ,
технологияи иттилоотӣ дар иқтисодиёт,технологияи умумии
соҳаҳо омўзгорон машғулият мегузаронанд.
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Синфхонаи компютерӣ фаъолияти худро дар асоси санадҳои
меъёрӣ-ҳуқуқии амалкунанда ва ҷадвали дарсии тасдиқшуда ба
роҳ монда дорои 15 компютери ҳозиразамон мебошад ва ҳамаи
онҳо ба шабакаи локалӣ пайваст аст. Инчунин, синфхона бо
тахтаи синфӣ, тахтаи электронӣ ва проектор таҷҳизонида
шудааанд. Берун аз дарс донишҷўён мувофиқи соати
ҷудокардашуда корҳои лаборатории худ ва супоришҳое,ки аз
тарафи омўзгорон дода мешавад иҷро менамоянд.
Кабинетҳои таълимӣ-методӣ дар назди 4-кафедраҳои
факултет:
кафедраи маркетинг-агробизнес (синфхонаи методии 207-аз
фанни мудофиаи шаҳрвандӣ, синфхонаи 212); кафедраи
иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақа (синфхонаи 222); кафедраи
иқтисодиёти ҷаҳонӣ (синфхонаи 226);
кафедраи менеҷмент
(синфхонаи 229, 232) аз фанҳои тахассусї машѓулиятњои таълимї
доир карда мешаванд.
Номгӯи
фанҳои кафедраҳои факултет ва миқдори соатҳои таълимӣ
№ Кафедра
Номгӯи фанҳо
Миқдори Эзоҳ:
соатҳои
таълимӣ
1 Иқтисоди ҷаҳонӣ
24 фан
8911
2 Иқтисодиёти корхонаҳо 33 фан
8960
ва минтақа
3 Менеҷмент
42 фан
14323
4 Маркетинг-агробизнес 21 фан
10530
120
42724
Ҳамагӣ:
Вазъи
иштироки омўзгорони кафедраҳои факултет ба дарсҳои
хамдигар(як нимсола)
Тибќи нақша дар кафедрањои менеҷмент то моҳи декабр 16
дарсиҳамоӣ (6 дарси кушод, 1 намунавӣ), иқтисоди ҷаҳонӣ дар
моҳҳои сентябр, октябр, ноябр ҳамагӣ 18 дарсиҳамої (3 дарси
кушод ва 1 дарси намунавӣ), иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақа
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10 дарсиҳамоӣ (7 дарси кушод ва 1 дарси намунавӣ), маркетингагробизнес 14 дарсиҳамоӣ (5 дарси кушод ва 1 дарси намунавӣ)
гузаронида шудааст.
Р/т Кафедра
Шумораи
Дарси
Дарси
умумии
кушод
намунавӣ
дарсиҳамоӣ
16
6
1
1. Менеҷмент
18
3
1
2. Иқтисоди
ҷаҳонӣ
10
7
1
3. Иқтисодиёти
корхонаҳо
ва
минтақа
14
5
1
4. Маркетингагробизнес
58
21
4
Ҳамагӣ
Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки миқдори дарсиҳамоии
омўзгорон 58 ададро ташкил дода, миқдори дарсҳои кушод 21
адад ва дарсҳои намунавӣ 4 ададро ташкил дод ва тақризҳо
нисбати дарсҳои мазкур дар ҷузвдони кафедраҳо маҳфуз аст.
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Маводи
таълимии таълифшудаи омўзгорони кафедраҳои факултет дар соли 2020
Кафедраи иқтисоди ҷаҳонӣ
1. 1 КТМ
аз н.и.и.,
дотсент 8.4 ҷ.ч
Хуҷанд,
Дабир
фанни
Тошматова М.Д.
2020
Ҷаҳонишави магистрантони курси
и иқтисодиёт якуми ихтисоси 1иқтисоди
бо
забони 25.01.03
ҷаҳонӣ
Эминҷонова
русӣ
А.Б., Ҳамроева М.С.
сармуаллима
2. 2 Дастури
1.3 ҷ.ч
Хуҷанд,
Дабир
методи оид Абдуллоева А.Т.
2020
ба
сармуаллима
навиштани
Абдуллоева М.Ғ.
кори курсӣ
барои
донишҷӯёни
шӯъбаи
рӯзонаи
ихтисоси 125.01.03
–
иқтисоди
ҷаҳонӣ
бо
забонҳои
тоҷикӣ, русӣ
3. 3 Комплекси
д.и.и., Пӯлотова И.Р., 12.7 ҷ.ч
Хуҷанд,
Дабир
таълимӣ
- н.и.и.,
Тошматова
2020
методӣ
аз М.Д.
фанни
Асосҳои
бизнеси
байналхалқӣ
н.и.и.,Аминов Д.Г.
4 Комплекси
12.4 ҷ.ҷ
Хуҷанд,Дабир
таълимӣ2020
методӣ
аз
фанни
“Мировые
финансы”
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6. 2

5. 1

4. 4

3. 3

2. 2

1. 1

№

Номгӯй

Муаллифон

270

Ҷузъи Сол ва ҷои нашр
чопӣ
Комплекси таълимӣ методӣ
19,8
Банақшагирии
Исоқов М.Т.
Дар ҷаласаи кафедра бо пр.№9 аз 26.02.2020с.,
ҷ.ч.
н.и.и., сармуаллим
ШИМФ, пр№7 аз 28.02.2020с., ШИМД Пр. №8
стратегӣ
Хоҷаева Д.А.
аз 30.03.2020 тасдиқ шудааст.
дотсент
Иқтисодиёти амволи Қаюмов Ф.Ғ.
19 ҷ.ч. Дар ҷаласаи кафедра бо пр.№9 аз 26.02.2020с.,
дотсент
ШИМФ, пр№7 аз 28.02.2020с., ШИМД Пр. №8
ғайриманқул
аз 30.03.2020 тасдиқ шудааст.
Логистика
Ҷӯраев Ф.М.
Дар ҷаласаи кафедра бо пр.№10 аз 26.03.2020с.,
дотсент
ШИМФ, пр№8 аз 28.03.2020с. тасдиқ шудааст
ва ба ШИМД пешниҳод шудааст.
Бизнес – нақша
Исоқов М.Т.
Дар ҷаласаи кафедра бо пр.№10 аз 26.03.2020с.,
н.и.и., сармуаллим
ШИМФ, пр№8 аз 28.03.2020с. тасдиқ шудааст
ва ба ШИМД пешниҳод шудааст.
Дастури таълимӣ - методӣ
Оид ба навиштани сармуаллимон
1,8 ҷ.ч. Дар ҷаласаи кафедра бо пр.№7 аз 28.12.2019с.,
Умарова С.И.
кори курсӣ
ШИМФ, пр№6 аз 29.01.2020с., ШИМД Пр. №6
Шарипова З.С.
аз 30.01.2020 тасдиқ шудааст.
Турсунова З.Ғ.
ассистент
Раупова Ш.М.
Доир ба навиштани
дотсентон
2,7 ҷ.ч. Дар ҷаласаи кафедра бо Пр.№7 аз 28.12.2019с.,
Зокирова
Ш.М.
рсиолаи
магистрӣ
ШИМФ пр№6 аз 29.01.2020., ШИМД Пр. №7 аз
барои магистрантони Ҳайитбоева Н.А.
28.02.2020 тасдиқ шудааст.

Кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақа

5

4
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Мирсаидов С.А., Қурбонова
Ш.С., Азимова М.М.
Луғатнома аз фанни Географияи иқтисодии Ашӯров С.Х., Қодирова
Тоҷикистон бо асосҳои демографии он
Н.А., Ҷӯраев Ғ.Ғ.
Луѓатнома аз фанни Экология
Сангинова М.Ю.
Хӯҷаназарова М.И.
КТМ аз фанни Бозори кишоварзӣ
Хӯҷаназарова М.И.
Ашуров С.Х.

2.

3.

Муҳиддинов М.М.

Китоби дарсӣ аз фанни Экология

1

Китоби дарсӣ аз фанни Фаъолияти реклама

Муаллифон

8,7

6,7

3,7

17,5

Ҷузъи
чопӣ
10

Сол ва ҷои
нашр
Хуҷанд, Дабир
2020
Хуҷанд, Дабир
2020
Хӯҷанд,Дабир
2020
Хуҷанд,Дабир
2020
Хуҷанд,Дабир
2020

Дар ҷаласаи кафедра бо пр.№7 аз 28.12.2019с.,
ШИМФ, пр№6 аз 29.01.2020с., ШИМД Пр. №6
аз 30.01.2020 тасдиқ шудааст.

Кафедраи маркетинг- агробизнес

2ҷ.ч.

№ Номгӯй

7. 3

ихтисоси
1-25 01 07 - иқтисодиёт
ва идора дар корхона
Оид ба гузаронидани дотсентон
таҷрибаомӯзии
Қаюмов Ф.Ғ.
истеҳсолии курси 3т Ҷӯраев Ф.М.
ихтисосҳои
1-25 01 07 - иқтисодиёт
ва идора дар корхона,
1-26 02 01 бизнес –
маъмуриятчигӣ

иљтимои Норматова
дотсент

активњои Шарипова
Ш.М.сармуаллима
Ахмедова
дотсент

КТМ Менеҷменти стратегӣ

КТМ Идоракунии
иќтисодӣ

КТМ Менељменти
гардони корхона

ДМ аз фанни Омор

КТМ Этикаи муомилоти кор ва КомиловаМ.М.,
ќоидаи бурдани гуфтушунид
сармуаллима

2

3

4

5.

6

Шамсиев Ф.К.
Бурҳонов И.Б.

Мирзозода Ф.

њаммуаллиф

Негматова
Ш.М.

М.А. Махмадиева
Њ.Љ.
сармуаллима
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8,9љ.ч

13,5ҷ.ч

Љузъи
чопӣ
4,8љ.ч.

6љ. ч.

6љ.ч.

Тошматова Р.Ќ. 6,3 љ.ч.
ассистент

Ш.М. Шарипова
Ш.М.
сармуаллима

Њоҷибоева
М.А.сармуаллима
(мувофиқи нақша)

Абдураҳмонова
Б.С.ассистент
(мувофиқи нақша)

КТМ Менеҷменти истеҳсолот

1

Муаллиф

Номгӯй

№

Кафедраи менеҷмент

Иҷро шуд
Пр.№10 аз 30.05.2020

Иҷро шуд
Пр.№10 аз 30.05.2020

Иљро шуд
Пр.№6 аз 30.01.2020

Иҷро шуд
Пр№8 аз 28.03.2020

Иљро шуд
Пр.№8 аз 28.03.2020

Иљро шуд
Пр.№10 аз 30.05.2020

Сол ва ҷои нашр

Таълифоти
илмии омӯзгорони кафедраҳои факултет дар соли 2020
№ Кафедраҳо
Мақолаҳои
Монографияҳо
илмӣ
1. Иқтисодиёти корхонаҳо ва 31
минтақа
52
2
2. Менеҷмент
18
3. Маркетинг-агробизнес
33
1
4. Иқтисоди ҷаҳонӣ
134
3
Ҳамагӣ:
Таҳлилҳо нишон доданд, ки давоми соли 2020 аз тарафи
омўзгорони кафедраҳои факултет ба миқдори 134 мақолаҳои
илмӣ ва 3 монография омода карда шудааст. Аз 134 мақолаҳои
илмӣ 20 маќола дар маҷаллаҳое, ки
дар қайди КОА қарор
доранд,
чоп гардидааст, ки мувофиқи кафедраҳо чунин
мебошанд:
1.Иқтисоди ҷаҳонӣ -4 адад.
2.Менеҷмент -7 адад.
3.Иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақа-6 адад.
4.Маркетинг-агробизнес-3 адад.
Дастоварди устодони факултет дар соли 2019-2020
1. Абдуллоева А.Т. дар мавзӯи “Трудовая миграция и её влияние
на развитие регионального рынка труда (на примере
Согдийской области Республики Таджикистан)” дар Шӯрои
6D КОА-023 дар назди ДДҲБСТ дифоъ намуд ва сазовори
дипломи номзадӣ гардид.
2. Тюряев Ҷ.А. санаи 30.04.2020 рисолаи номзадии худро дар
мавзӯи: “Эффективное использование рекреационного
потенциала в развитии и экономики региона (на примере
Согдийский области)” дар Шӯрои 6D КОА-023 дар назди
ДДҲБСТ дифоъ намуд.
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3. Мирсаидов С.А. санаи 15.10.20 сазовори дипломи докторӣ
гардид.
4. Бобоҷонова
З.Ғ.
дар
мавзӯи
“Формирование
экспортоориентированного овощного подкомплекса в
Республике Таджикистан)” дар Шӯрои 6D КОА-014 дар назди
ДАТ ба номи Ш.Шоҳтемур дифоъ намуда, санаи 2 июни соли
2020 соҳиби дипломи номзадӣ гардид.
Натиљаи
иштироки донишљўёни факултети бизнес ва идоракунї дар
Олимпиадаи љумњуриявии донишљўёни МТОК (равияи илмҳои
табиатшиносӣ) ( 06.03.2020 то 09.03.2020 дар ш.Душанбе)
1. Авезметова Нигина-донишљўи курси 1, ихтисоси 1-25.01.03иќтисоди љањонӣ аз фанни химия иштирок намуда, сазовори
ҷойи 3-юм гардид (роҳбар, дотсент Сангинова М.Ю)
2. Негматова Меҳрангез - донишљўи курси 1, ихтисоси 125.01.07-иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақа
аз фанни
биология дар олимпиадаи Академияи илмњои Чумҳурии
Точикистон иштирок намуда, сазовори ҷойи ифтихорӣ гашт
(роњбар, дотсент Муњиддинов М).
3. Ќодиров Исломиддин - донишҷўи курси 3-юми, ихтисоси 125.01.03-иқтисоди ҷаҳонӣ дар олимпиадаи байналхалқии
тариқи онлайн иштирок намуда, аз фанни математика ҷойи
3-юмро ишгол кард.
Ѓолиби озмуни вилоятии “Донишҷўи сол-2020”
1. Абдуллоева Аслия –донишљўи курси 2-юми ихтисоси 125.01.03 (р) дар равияи илмҳои дақиқ сазовори љойи аввал
Гирандагони стипендияи раиси вилояти Суѓд
1. Абдуллоева Аслия Камоловна-курси 2,ихтисоси 1-25.01.03ркафедраи иқтисоди ҷаҳонӣ
2. Ашрапов
Ҷаҳонгир
Бахтиёрович-курси4,ихтисоси
126.02.01т- кафедраи иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақа
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Гирандагони стипендияи раёсати донишгоҳ
1. Дадобоева Фарзонахон Љамшедљоновна - курси 2 ихтисоси
1-25.01.07 т – иќтисодиёти корхонањо ва минтақа.
2. Пўлотова Париваш Тўйчибоевна – курси 2 ихтисоси 125.01.07 т- кафедраи иќтисодиёти корхонањо ва
минтаќа
3. Воњидова Аниса Шўњратовна – курси 2 ихтисоси 1-25.01.03
анг. – кафедраи иќтисоди љањонї
4. Шарипова Мавзунахон Абдусаломовна – курси 2 ихтисоси
1-25.01.03 анг.- кафедраи иќтисоди љањонї
5. Каримов Манучењр Зарифљонович – курси 2 ихтисоси 125.01.03 анг.- кафедраи иќтисоди љањонї
6. Тољиева Мадинахон Наимљоновна – курси 2 ихтисоси 126.01.01-кафедраи менељмент
7. Назарова Саида Дадоджоновна – курси 2 ихтисоси 126.01.01- кафедраи менељмент
8. Сатторова Малика Нуриддиновна – курси 2 ихтисоси 126.01.01 - кафедраи менељмент
9. Абдуллоева Аслия Камоловна – курси 2 ихтисоси 1-25.01.03 р
– кафедраи иќтисоди љањонї
Ѓолиби
озмуни донишгоњии «Донандаи бењтарини асарњои Асосгузори
сулњу вањдати миллї-Пешвои миллат Президенти Љумњурии
Тољикистон муњтарам Эмомалї Рањмон»
1. Сафарматова Нилуфар - донишљўи курси 1-юми ихтисоси 126.01.01-идораи давлатї сазовори ҷойи 3-юм ва бо дипломи
дараљаи 3 ва маблағи 150 сомонї сарфароз гардид.
Ѓолиби
озмуни иншои бењтарин дар мавзўи
«Пешвои миллат- ифтихори миллат»
1. Тољиева Мадинахон-донишљўи курси 2-юми ихтисоси 126.01.01-идораи давлатї, сазовори љойи дуюм гашта, бо
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дипломи дараљаи 2 ва мукофоти пулї дар њаљми 200 сомонї
сарфароз гардонида шуд.
Дастоварди варзишї
1. Алихонов Љовидхон донишљўи курси якуми ихтисоси 125.01.03р дар мусобиќаи љумњуриявї оид ба бокси муай – тай
љойи аввалро ишѓол намуда, бо ифтихорнома ва маблағи
пулии раёсати донишгоњ сарфароз гардонида шуд.
Чорабинињои доиргардида дар самти таълим, тарбия ва илм
дар факултет ва кафедрањои он. Дар нимсолаи дуюми соли
тањсили 2019-2020 аз љониби кафедрањои иќтисоди љањонї 5,
менеҷмент 7, иқтисодиёти корхонаҳо ва минтақа 14 дарсњои
намунавї доир карда шуданд.
Чорабинињои тарбиявї
№

1.

2.

Сана ва љои Мавзўи чорабинї
Шахсони
баргузории
масъул
чорабинї
Кафедраи менељмент
2.10.2020
Бе
мурабби
зери Азизова
Толори
бинои гардун
мўътабар Н.Х.,
таълимии №2
натавон
шудан Ахмедова
(бахшида ба Рўзи М.А.
омўзгорон)
9.10.2020
Саразм
њамчун Кулли
Синфхонаи 218
ибтидои
маданияти омўзгорони
Шањрсозї
кафедра

3.

16.10.2020
Синфхонаи 218

4.

5.11.2020
Бурњонов
Толори
бинои Конститутсия
И.Б.
№2
сарчашмаи
давлатдорї
дар
Љумњурии Тољикистон

Бахшида
ба
700 Кулли
солагии шайх Камоли омўзгорони
Хуљандї
кафедра
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Курс, ихтисос

Курсњои 1-ум,
ихтисоси
1- 1.25.01.05
1. 25.01.02
Ихтисосњои
амалкунандаи
кафедраи
менељмент
Фаъолон аз
ихтисосњои
амалкунандаи
кафедраи
менељмент
Фаъолон аз
ихтисосњои
амалкунандаи
факултет

1.

2.

3.

1.

2.

3.

1.

2.

Кафедраи иќтисодиёти љањон
7.10.2020
Бахшида ба
рўзи Тюраев
Бо
тамоми
Толори
бинои интихоботи
Љ.А.
ихтисосњои
№2
Президенти Љумњурии
факултет
Тољикистон мўхтарам
Эмомали Рањмон
(конфронсия
илмїтарбиявї)
5.11.2020
Њуќуќ ва озодињои Абдуллоева Курси
3,
Синфхонаи 217
инсон
дар асоси А.Т.
ихтисоси
Конститутсияи
1.25.01.03 (р)
Љумњурии Тољикистон
13.11.2020
Мо пайравони асили Тюраев
Бо
тамоми
Толори
бинои Пешвои миллат
Љ.А.
ихтисосњои
№2
факултет
Кафедраи иќтисодиёти корхона ва минтаќа
16.10.2020
«Мўњтавои
ворид Исоќов
Курсњои 1-ум,
Синфхонаи 218
гаштани 5500-солагии М.Т.
ихтисосњои
1.26.02.01т
Саразми бостонӣ ба
1.26.02.01.10т
феҳристи
бузургдоштҳои
ЮНЕСКО»
30.10.2020
Љавонон бар зидди Шарипова
Курси
3,
Синфхонаи 218
экстремизм
ва З.С.
ихтисоси
терроризм
1.26.02.01т
4.11.2020
Њаитбоева
Курси
4,
Конститутсия
Н.А.
ихтисоси
бахтномаи миллат
1.25.01.07т
Кафедраи маркетинг – агробизнес
09.10.2020
5500
солагии Бобоҷонова Курси 2-юми
Синфхонаи 218
ихтисоси
1Саразми бостонӣ
З.Ғ.
26.02.03
маркетинг
19.10.2020
Меҳргон - натиҷаи Ҷӯраев Ғ.Ғ. Ихтисосҳои
Синфхонаи 218
заҳмати деҳқон
Бобоҷонова 1-26.02.03.09
ва 1-26.02.03
Қурбонова
Ш.С.
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Чорабинињои илмӣ дар кафедраҳои факултет дар соли 2020
Соли 2020 дар факултет 34 семинари илмӣ-назариявӣ, 28
маҳфили илмии донишҷўён, 3 конференсия ва 9 чорабиниҳои
мухталифи илмӣ баргузор гардид.
№ кафедра

1
2
3
4

Семинари
илмӣназариявӣ

Маркетингагробизнес
Менеҷмент

9

6

1

Дигар
чорабинии
илмӣ ғайр
аз нақша
2

9

7

1

3

Иктисодиёти
корхонаҳо ва
минтака
Иктисодиёти
ҷаҳон
Њамагї

8

7

-

1

8

8

1

3

34

Маҳфили
илмӣ

Конференсия

28

3

9

Факултети молия.
Дар факултети мазкур
кафедрањои тахассусии
молия ва қарз, кори
бонкї
амал
карда,
мутахассисони
баландихтисос
дар
соњањои
молия
ва
бонкдорї омода карда
мешавад.
Факултет дорои 17 синфхонаи таълимї, 1 лабораторияи
компютерї ва 15 утоќњои корї мебошад.
Њайати кадрии факултет дар умум аз 52 нафар иборат буда, аз
он 4 нафар профессор, 22 нафар дотсент, 10 нафар сармуалим, 8
нафар ассистент, 6 нафар коргузор мебошанд.
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Теъдоди умумии донишљўёни факултети молия
Ихтисос

Шифр

Молия ва қарз
Кори бонкӣ
Њамагї
Молия ва қарз
Кори бонкӣ
Њамагї
Њамагї дар факултет

Теъдоди
донишљўн
вобаста ба курсњо
1
2
3
4
5
шуъбаи рўзона
1-25 01 04 168 133 105 131 1-25
01 49
47
36
33
04.02
217 180 141 164
шуъбаи фосилавї ва ѓоибона
1-25 01 04 180 53
32
78
76
1-25
01 55
25
16
25
26
04.02
235 78
48
103 102
452 258 189 267 102

Њамагї
аз
рўи
ихтисос
537
165
702
419
147
566
1268

Ќабули донишљўн ба курси 1-уми факултет дар се соли охир
Ихтисос

Шифр

Теъдоди донишљўён
с/х
с/х
2018-2019 2019-2020
шуъбаи рўзона
1-25 01 04
126
136
Молия ва қарз
1-25 01 04.02 52
46
Кори бонкӣ
1-25.01.01
3 Назарияи иқтисодӣ
Њамагї
178
182
шуъбаи фосилавї ва ѓоибона
1-25 01 04
76
88
Молия ва қарз
1-25 01 04.02 30
40
Кори бонкӣ
Њамагї
106
128
шуъбаи магистратура
1-25 01 04
26
Молия ва қарз
26
Њамагї:
Њамагї дар факултет
310
310

с/х
2020-2021
143
49
25
217
180
55
235
25
26
478

Нишондоди хатми донишљўён дар соли тањсили 2019-2020
Ихтисос

Миќдори Њамагї Аъхатмкуна супори- ло
н-дагон
даанд

Хуб

Миё- Бад Омех Соњиби
на
та
диплом
и аъло

1-25.01.04
125.01.04.0

138
37

66
22

11
1

129
34

52
11
279

-

-

1
-

Ҳозирнашу
даго
н
9
3

2
Ҳамагї:
Ихтисос

1-25.01.04
125.01.04.02
Ҳамагї:

175

163
63
88
12
(шуъбаи ѓоибона-бакалавр)
Миќдор Њамаг Аъл Хуб миён Бад Омех
и
ї
о
а
та
хатмку супори
нан-даанд
дагон

1

12

Соњиби
диплом
и аъло

78
25

-

Ҳози
рнашу
даго
н
27
3

51
22
102

27
3
73

25
15

30

40

4

4

-

-

-

Натиљаи
бањои донишљўён дар шуъбаи рўзонаи (бакалавр) ДДҲБСТ дар соли
хониши 2019-2020
Рр
/т

Номгўи фанњо

Бањоњои гузошташуда
«аъло «хуб» «миёна
»
»
Рисолаи хатм (1-25.01.04)
51
67
11
Молия, муомилоти пул ва 52
69
11
ќарз
103
136
22
Њамагї
Рисолаи
хатм
(1- 11
22
1
25.01.04.02)
Муомилоти пул, ќарз ва 11
22
1
бонкњо
Њамагї
22
44
2

«бад
»
-

Эзоњ

-

Натиљаи
бањои донишљўён дар шуъбаи ғоибона (бакалавр) ДДҲБСТ дар соли
хониши 2019-2020
Рр
/т

Номгўи фанњо

Бањоњои гузошташуда
«аъло «хуб» «миёна
»
»
Рисолаи хатм (1-25.01.04)
27
24
Молия, муомилоти пул ва 28
22
ќарз
55
46
Њамагї
Рисолаи
хатм
(1- 3
15
4
25.01.04.02)
Фаъолияти
бонкї, 3
15
4
280

«бад
»
-

Эзоњ

30

муомилоти пул, ќарз ва
бонкњо
Њамагї

6

30

8

-

Шумораи донишљўёни шуъбаи рўзона (бакалавр), ки ба
имтињони давлатї њозир нашуданд
№
1.
2.

Ихтисосњо
1-25.01.04
1-25.01.04.02
Ҳамагї:

Тољикї
6 нафар
6 нафар

Русї
1 нафар
1 нафар
2 нафар

Љамъ
7 нафар
1 нафар
8 нафар

Шумораи донишљўёни шуъбаи ғоибона (бакалавр), ки ба имтињони
давлатї њозир нашуданд
№
Ихтисосњо
1-25.01.04
1.
1-25.01.04.02
2.
Ҳамагї:

Тољикї
15 нафар
3 нафар
18 нафар

Русї
-

Љамъ
15 нафар
3 нафар
18 нафар

Донишљўёни хатмкунандаи шуъбаи рўзона, ки дар соли
хониши 2019-2020 ба комиссияи аттестатсияи давлатии
хатмкунандагон роњ дода шудаанд
№

Ихтисос

1-25.01.04
1-25.01.04.02
Њамагї:

Љинс
Писар
102
23
125

Духтар
34
12
46

Донишљўёни хатмкунандаи шуъбаи ғоибона, ки дар соли
хониши 2019-2020 ба комиссияи аттестатсияи давлатии
хатмкунандагон роњ дода шудаанд
№

Ихтисос

1-25.01.04
1-25.01.04.02
Њамагї:

Љинс
Писар
35
12
47

Духтар
33
12
45

Шумораи хатмкардагон вобаста ба забони тањсил (гурўњњои
тољикї ва русї)
ихтисос
1-25.01.04
1-25.01.04.02
Њамагї:

Шўъба
Рўзона
Ѓоибона
рўзона
ѓоибона

Тољикї
108
51
21
22
202
281

Русї
21
13
34

Ҷамъ
129
51
34
22
236

Шумораи
доскаи
электронї

Шумораи
компюте

лабораторияи
компютерї

Шумораи
проекторњо

332

ё

Љойњои
нишаст

1

Кабинет
ва
лабораторияи
таълимї

Микдори
мизњо

№

Синфхона
(аудитория)

Фаъолияти лабораторияњо ва кабинетњои таълимии
амалкунанда назди факултету кафедрањо. Дар факултети молия
як лабораторияи компютерї фаъолият мебарад, ки он бо
таљњизоти муосир муљањњаз гардида шудааст, аз он љумла:

32

30

1

-

18

Маводи
таълимии таълиф ва чопшуда вобаста ба ихтисосњои кафедрањои
факултет дар соли 2020
№б Ному насаби Номгӯи
/б
муаллиф
таълиӣ

маводи Шакли
таълиф

Кафедраи забони русї
Абдуалиева
УчебноКТМ
Зумрад
методический
Умарќуловна комплекс
по
русскому языку для
студентов факультета инновации и
телекоммуникации
Абдуалиева.Зу Луғати мухтасари Васоит
мрад
тафсирии
русӣ- и
Умарќуловна тоҷикӣ-англисии
таъли
истилоҳоти
соҳаи мї
андоз

Ходжаева
М.Дж.

Русский язык
студентов
юридического
факультета

Ҳаммуали Ҳаммуалиф
ф

Мирзоева
Д.
Фозилова
М

Раҷабова
Р.Р.
Раҷабов
М.А

для Васоит Негматов
и
а М.М.
таъли
мї
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УДК 81 ББК
81.2Р–7 А 13
Худжанд,
2019,
Технопарк
ТГУПБП, 331с
УДК
36.1
ББК
65.261.41 Я 2
А
13
Худжанд,
2019,
Технопарк
ДДХБСТ, 250 с
Худжанд:
Техно парк
ТГУПБП,
2020.-216с.

Хуҷанд:
«Дабир»,
2020.-161 с.
кафедраи молия ва ќарз
Тўхтаев Т.М Дастури методї оид Дастури
ба
ташкил
ва таълимї
гузаронидани
таљрибаомўзии
истењсолї
барои
ихтисоси молия ва
ќарз
(ба
забони
тољикї).
Тўхтаев Т.М Дастури методї оид Дастури
ба
ташкил
ва методї
гузаронидани
таљрибаомўзии
пешаздипломї барои
ихтисоси молия ва
ќарз
(ба
забони
тољикї)
Тўхтаев Т.М Дастури методї оид Дастури
ба
ташкил
ва методї
гузаронидани
таљрибаомўзии
истењсолї
барои
ихтисоси молия ва
ќарз (ба забони русї).
Тўхтаев Т.М., Дастури методї оид Дастури
ба
ташкил
ва методї
гузаронидани
таљрибаомўзии
пешаздипломї барои
ихтисоси молия ва
ќарз (ба забони русї)

Рањим
ова
Н.Ш

Хуљанд.
Технопарк
ДДЊБСТ,
2020. сањ. 33

Рањим
ова
Н.Ш.

Дастури
методї,
Хуљанд.
Технопарк
ДДЊБСТ,
2020. сањ. 46

Турди Хуљанд.
матова Технопарк
П.М
ДДЊБСТ,
2020. сањ. 33

Турди
матова
П.М.,
Самад
ов
Р.И.-

Дастури
методї,
Хуљанд.
Технопарк
ДДЊБСТ,
2020. сањ. 46

Таълифоти илмии нашршуда дар соли 2020
№

Ному насаби
омўзгорон

1.

Мирзоева Д.Д.

2.

Мирзоева Д.Д.

Маќолаи илмї дар маљалаи
Иштирок дар
илмї
конфронсияњо
Кафедраи забони русї
Выразительность речи и и её Забон ва рукни он.
основные составляющие.
Хучанд, 21.02.2020
с. 93-104
Семантическое
своеобразие Забон ва рукни он.
прозвищ в таджикской и Хучанд, 21.02.2020
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3.

Мирзоева Д.Д.

4.

Мирзоева Д.Д.

5

Мирзоева Д.Д.

6.

Абдуалиева
З.У.

7.

Абдуалиева
З.У.

8.

Абдуалиева
З.У.

9.

Абдуалиева
З.У.

10
.

Абдуалиева
З.У.

11
.

Атоева М.М.
Дадобоева Р.С.

12

Атоева М.М.
Дадобоева Р.С.

русской антропонимике.
Использование
цифровых
технологий
на
занятиях
русского языка в таджикских
вузах.
Прозвища и их семантические
особенности в политическом
дискурсе.
Применение
фразеологизмов
при преподавании русского
языка как неродного
Нейтрализация - важнейший
системообразующий фактор
в
семантической
микроструктуре
эквонимовгипонимов
Проблема
воспитания
художественного
вкуса
на
основе народных ремёсел
Современное образовательное
пространство
для будущего специалиста
История
своеобразной
эволюции коррупции в обществе
по комедии Н. В. Гоголя
«Ревизор»
Использование
слово,
как
мощнейший
инструмент
в
достижении поставленной цели
Семантические особенности
русских
фразеологических
единиц с компонентами цифры.

с. 87-93
Конференсияи VIIIуми илмию амалии
байналмиллалй 2526 сентябри соли
2020. ш.Душанбе. с.
337-341
ДДЊБСТ.
–
IV
бахши
молия.
Хучанд, 2020 с.71-73
ТГУПБП, Худжанд,
Дабир, 54-58 с.
Boston.
USA.
February 19-20, 2020

25-26 сентябри соли
2020. ш.Душанбе. с.
С196-200.
30 сентября 2020
ТГУПБП
4-5 феврали 2020. С
197-202. Нашриёти
«Дабир». ДДЊБСТ.
(4-8). 11 декабр
2020. ДДЊБСТ

Конференсияи
љумњуриявии илмїамалї тањти унвони
«Мавќеи
љавонон
дар рушди илм»
ДДХ ба номи ак.
Б.Гафуров. 2020
Значение
фразеологических Конференсияи
единиц (ФЕ) русского языка с љумњуриявии илмїкомпонентами цифры
амалї тањти унвони
«Мавќеи
љавонон
дар рушди илм»
ДДХ ба номи ак.
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13
14

15
16
17
18
19
.

20
.

21
.
22
.
23
.

24
.

Атоева М.М.
Дадобоева Р.С.
Атоева М.М.
Дадобоева Р.С.
Атоева М.М.
Дадобоева Р.С.
Атоева М.М.
Дадобоева Р.С.

Б.Гафуров. 2020
по Худжанд, 2020

Сборник
упражнений
русскому языку.
Общее
понятие
о ( 22-25 апрели соли
фразеологических единицах с 2020).Хуҷанд, 2020.
компонентами
цифры
в
таджикском и русском языках
О культуре русской речи
Хучанд, 2020, С.9-17

Переносное изменение значения Хучанд, 2020, С.9-17
фразеологических единиц путём
сравнения
Атоева М.М.
Коррусия-зуҳуроти
хавфноки Хуљанд, ДДЊБСТ,45
феврали
соли
ҷомеа
2020,ДДЊБСТ
Абдуѓаниев
Интерактивнык
методы ТГУПБП. 120-124.
А.А.
обучения в вузе
12.11.2020
Ишматова
Роль компьютерных технологий Ученые
записки.
Ш.А.,
в формировании иноязычной ГуманитарноХоджаеваМ.Дж коммуникативной компетенции общественные
.
студентов
неязыковых науки:
Худжанд
специальностей
2020 № 1(62 )С 141145 ISSN
Ишматова
Интерактивные
и ТГУПБП Худжанд
Ш.А.
информационные
технологии 2020.
С
44-49.
как средство формирование 12.11.2020
мотивации
обучающихся
к
изучению иностранного языка
Негматова
Текст как продукт речевой Худжанд,
2020.
М.М.
деятельности
С.210-216. 12.11.202
Негматова
Формирование
текстовой 2020.
С
75-82.
М.М.
компетенции
учащихся
как 12.11.2020
составная
часть
методики
развития связной речи
Юсупова З.М.
Текст
как
источник Вестник
формирования
системных педагогического
знаний
в
словарно- университета.
№
фразеологическом компоненте 2(85) Душанбе, 2020
языка в условиях двуязычия
– ВАК 20.11.2020
Юсупова З.М.
Пути обогащения словарного Рохнамои омузгор
запаса на уроках русского языка №2, ДДХ ба номи
в
начальных
классах Б.Гафуров, Нашри
таджикской школы
«Нури маърифат»
С.126-131.
20.10.
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25
.

Юсупова З.М.

26
.

Юсупова З.М.

1.

Юсупов Д.С.

2

Љабборов Г.Н.

3.

Њафизова П.А.

4

Њафизова П.А.

5

Њафизова П.А.

6

Њафизова П.А.

7

Њафизова П.А.

8

Њафизова П.А.

2020
Словарная работа как средство ТГУПБП. 115-119.
развития
коммуникативных 12.11.2020
умений младших школьников
Использование
ТГУПБП. 120-124.
фразеологических единиц для 12.11.2020
обогащения словарного запаса
учащихся таджикских школ
Кафедраи кори бонкї
Вазъи муосири низоми бонкӣ Конфренсияи
анъанавии иллмӣва дурнамои рушди он
амалии донишгоҳӣ
22-25 апрели соли
2020.
Факторы,
влияющие
на Международная
конкурентоспособность
конференция
кредитных
организаций
в ТГУПБП
условиях рыночной экономики
«Нақши самаранокии сиёсати Конфронси ҷумҳудавлатӣ дар роҳҳои таъмини риявӣ,
донишгоҳ
муқовимат ба коррупсия»
моҳи феврали соли
2020
«Нақш ва аҳамияти нарх моҳи марти соли
гузории бозори қарзӣ дар 2020
саноатикунонии иқтисодиёти
миллӣ»
«Асосҳои назариявии пойгоҳи моҳи апрели соли
ахборотии
фаъолияти 2020
молиявии корона ва нақши он
дар инкишофи иқтисодиёти
рақамӣ.»
«Повышение
финансовой ш. Исфара моҳи
грамотности молодежи как апрели соли 2020
условие
модернизации
экономики
Республики
Таджикистан.»
Роль
международной ДДЊБСТ
моњи
аккредитации при вхождении и сентябр соли 2020
интеграции
в
мировом
образовательном пространстве
Конкуренция
на
рынке Форуми
банковских услуг Республики љумњуриявии
Таджикистан
в
условиях иќтисоди
286

9

1

рыночной экономики
Њафизова П.А.
Нақши мактаби созандагии
Президенти
Љумҳурии
Тоҷикистон
дар
тарбияи
ҷавонон ҳамчун менеҷерони
замони муосир
Кафедраи молия ва ќарз
Тухтаев
Т.М. Оценка
финансового
Турдиматова
потенциала региона в системе
П.М.
мер
антикризисного
управления
Согдийской
области..

11.12. 2020
конференсияи
ҷумҳуриявии илмӣ –
назариявӣ
2020.
Душанбе:
«Маркази
табъу
нашр,баргардон ва
тарљума», 2020. №2. С.144-152.
ISSN 2413 – 5151
[текст]
/
Р.С.
Шокиров,
Х.Х.
Исматов
//
International Journal
of
Psychosocial
Rehabilitation.
–
London, 2020. –
Volume 24 – Issue 6.
(на
английском
языке) – 1 п.л.
(авторских 0,5 п.л.).
(Scopus)
Серия социальноэкономических
и
общественных наук.
2020, №3. – С.119126. – 0,8 п.л.

2.

Шокиров Р.С.

Совершенствование механизма
налогового
контроля
в
условиях
пременения
трансфертного
ценообразования
в
переработке
и
экспорта
сельскохозяйственной
продукции

3

Шокиров Р.С.

4

Шокиров Р.С.

5

Самадов Р.И.

Шокиров
Р.С.
Некоторые
вопросы
эффективной
организации и размещения
аграрного
производства
в
регионе [текст] / Р.С. Шокиров
//
Вестник
Таджикского
национального университета
Серия
социальноэкономических
и
общественных наук. 2020, №3.
– С.119-126. – 0,8 п.л.
Институциональные факторы Вестник ТГУ ПБП.
экономического
роста
в – Худжанд 2020. –
аграрном секторе экономики
№ 1. – С. 82-91. – 1,0
п.л.
FEATURES
OF
THE Самадов Р.И. //
CONCEPT OF "INNOVATIVE Научный
журнал
POTENTIAL"
OF
THE «Интернаука» Часть
NATIONAL ECONOMY
2 8(137) Март 2020
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6

Обидова М.Р.

7

Турдиматова
П.М.

8

Темиров К.О. ки

9.

Исматов Х.Х.

1
2

Профессор
Шокиров Т.С
Шокиров Т.С

3

Шокиров Т.С

4

Шокиров Т.С

5

Шокиров Т.С

6

Шокиров Т.С

7

Раҳматова Д.А.

8

Раҳматова Д.А.

9
10

Кенљаев С.
Кенљаев С.

г. с.29
Трансформация
денежных //Вестник ТНУ, №2.
переводов и его влияние на -67-74 стр. Душанбе,
развитие
национальной 2020.
экономики
Роль
антикризисного Турдиматова П.М.
управления
в
повышении Вестник ТГУ ПБП. уровня
социально- Худжанд: «Дабир»,
экономического
развития 2020. №3. - С. 189
региона / П.М. Турдиматова
ISSN 2411-1945.
Теоретические
аспекты ТГФЭУ. – 2020. - №
размещения
аграрного 3.
производства в экономике
региона
Необходимость
Душанбе:
трансформации
механизма Типография ТНУ,
налогового
контроля
в 2020. – №4. – С. 213условиях
формирования 222.
–
1
п.л.
трансфертного
(авторских 0,5 п.л.).
ценообразования в Республике ISSN 2413-5151
Таджикистан
Кафедраи забони тољикї
Њаммаъноии узввожањо дар Хуҷанд:
Ношир,
ашъори Камоли Хуљандї
2020.- С.301-316
Андалеби боғи маонӣ
Хуҷанд:
Ношир,
2020.-319с.
Усулњои
калимасозї
дар Ношир, 2020.- С.
ашъори Камоли Хуљандї
618-629 ( 640с.)
Иборасоматизмҳои
устувор Хуҷанд:
Дабир.
2020.- С.158-168.
дар ашъори Камоли Хуҷандӣ
Академик
Осимӣолими Душанбе: Эр-граф,
2020.-С. 264-268
энсиклопедист
Ҳар овозеро садоест
Хуҷанд:
Нури
маърифат, 2020.- С.
241-240
Таъбир дар ашъори Камоли Хуҷанд-2020. Саҳ.
Хуҷандӣ
234-237
2020.
Вожаҳои мардумӣ дар ашъори Хуросон,
Саҳ.346-350
Камоли ХуҷандӣИстиќлолият ва забон.
Хуљанд- 2020
Чумлањои мураккаби пайвасти Хуљанд- 2020
сертаркиб дар забони адабии
њозираи тољик.
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11

Кенљаев С.

12

Кенљаев С.

13

Кенљаев С.

14

Кенљаев С.

15

Кенљаев С.

1.

Рахимов
Абдулатиф
Маҷидович

2

3.
4
5
6
7

8
9

Суханат
олам
гирифт.
(њаммуаллиф).
Вожањои аслии тољикї дар
ашъори Камоли Хуљандї..
Вазифаи услубии воњидњои
фразеологии ѓазалиёти Камоли
Хуљандї.
Љумлаи пайрави мубтадо дар
ѓазалиёти Камоли Хуљандї.
Шоири
сухансанљу
суханофарин.
Кафедраи назари иќтисодї
Структура дохода населения
Республики Таджикистан

Хуљанд-2020,
(њаммуаллиф).
“Ношир” Хуљанд,
2020.
“Ношир” Хуљанд,
2020.
“Ношир”
2020.
“Ношир”
2020

Хуљанд,
Хуљанд,

«Вестник науки» №
3 (24) Том 3 ,
Российская
Федерация,
г.
Тольятти,
14.10.2020г.
Рахимов
Региональные
аспекты 22-25 апрели соли
Абдулатиф
формирования
аграрной 2020 (с.185-187
политик
Таджикистана
в
Маҷидович
условиях
становления
индустриально-агарной
экономики
Алиджанова
Иқтисодиёт
ва
экология: ДДҲБСТ №2, 2020.
С.А.
алоқамандӣ ва вобастагии
мутақобила
Алиджанова
Рушди
нерӯи
сабз
дар Паёми ДМТ №1,
С.А.
2020
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Алиджанова
Усулҳо ва меъёрҳои баҳодиҳии 22-25 апрели соли
С.А.
2020
рақобатпазирии корхонаҳо
Насирова У.Н.
Проблема бедности и пути ее №13 (97) апрель
преодоления в Таджикистане в 2020 (РИНЦ) РФ)
условиях рыночной экономики
Насирова У.Н.
Некоторые
причины
и г. Пенза, РФ, апрель
последствия
миграционных 2020
процессов
в
трансформационной
экономики Таджикистана
Насирова У.Н.
Камбизоатц ва роььои ьалли 22-25 апрели соли
он
2020
Насимовой М.А. Обзор и анализ некоторых ТГУ ПБП . Апрель
аспектов
регионального – 2020 год
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10

11

экономического развития
Насимовой М.А. Законы
и
программы
Национального
и
регионального
характера
государственной
поддержки
предпринимателей в стране.
Абдукодирова
Пути
повышение
и
Хайрулло
совершенствование
Абдусаломовича инфраструктуры производства
и сферы услуг в условия
устойчивого развития

ДДҲБСТ, Хуҷанд2020c

Душанбе, 2020. №1(86). – С. 175-178.
(0,2 п.л.)

. Њимояи рисолањои илмї дар соли 2020
Ном ва
унвонљў

насаби Номи
рисолаи Дарёфти
илмї (докторї)
дараљаи
илмї,
ихтисос
Совершенствовани Доктори
Абдуќодиров Х.
е
илмњои
инфроструктурных иќтисодї
блоков национальной экономики в
условиях устойчивого развития(на
материалах РТ)

Санаи
дифоъ

Макони
дифоъ

04.12.2020

Ш.Тошкен
тк. Университетская4

Чорабинињои тарбиявии факултет ва кафедрањои он
р/б Номгӯи чорабинӣ
1

2.

3.
4.

Сана

Намуди
чорабинӣ
Чорабинии тарбиявӣ - илмӣ таҳти 18.09.2020 Чорабинии
фарҳангӣ-адабӣ
унвони "Суханат олам гирифт" бахшида
ба 700-солагии шоири тоҷик Камоли
Хуҷандӣ
Кастинг - озмуни "Соҳибистеъдод" таҳти 26.09.2020 Озмун
унвони "Истеъдод ҷон асту ҳунар тан"
бахшида ба 5500 – солагии Саразми
бостонӣ
Чорабинии тарбиявӣ - фарҳангӣ таҳти 02.10.2020 Чорабинии
фарҳангӣ-адабӣ
унвони "Муаллим - сарвару саркори
инсон" бахшида ба Рӯзи омӯзгорон
Озмуни Стипендияи раёсати донишгоҳ 05.10.2020 Озмун
байни донишҷӯёни факултет бахшида ба
таҷлили
шоистаи
30
солагии
Истиқлолияти
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
290

5.

6.

7

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Маҳфили илмӣ - адабии "Суханвар"
таҳти унвони "Камоли Хуҷандӣ - шоири
ширин калом"бахшида ба 700 – солагии
Хоҷа Камоли Хуҷандӣ
Чорабиниҳои илмӣ-адабӣ таҳти уновни
"Ҷашни
Меҳргон
таҷассумгари
суннатҳои неки тоҷикон" бахшида ба
таҷлили ҷашни Меҳргон
Чорабиниҳои фарҳангӣ-адабӣ
таҳти
уновни "Меҳргон - куҳантарин ҷашни
мардунми ориёнажод" бахшида ба
таҷлили ҷашни Меҳргон
Ҷаласаи васеи падарону модарон таҳти
унвони "Таълиму тарбияи насли ҷавон гарави шукуфоии кишвар" дар заминаи
раванди
иҷрои
Қонуни
Ҷумҳурии
Тоҷикистон «Дар бораи маъсулияти
падару модар дар таълиму тарбияи
фарзанд»
Озмуни "Донишҷӯи сол - 2020" байни
донишҷӯёни факултет бахшида ба
таҷлили
шоистаи
30
солагии
Истиқлолияти
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Мизи
мудаввар
таҳти
унвони
"Консепсияи
миллии
тарбия
муайянгарӣ сиёсати кунунӣ ва дурнамои
давлат дар соҳаи тарбияи миллӣ"
бахшида ба ифтихори рӯзи қабули
Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон
Чорабинии фарҳангӣ-адабӣ таҳти унвони
"Китоби бахти миллат" бахшида ба Рӯзи
қабули
Конститутсияи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Озмуни "Иншои бешҳтарин" таҳти
унвони "Пешвои миллат - ифтихори
тоҷикони ҷаҳон" бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи
"Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон кафили сулҳу субот дар макони тоҷикон"
бахшида ба Рӯзи Президенти ҶТ
Конференсияи илмӣ - фарҳангӣ таҳти
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07.10.2020 Маҳфил

14.10.2020 Чорабинии
фарҳангӣ-адабӣ

16.10.2020 Чорабинии
фарҳангӣ-адабӣ
24.10.2020 Ҷаласа

27.10.2020 Озмун

28.10.2020 Мизи мудаввар

05.11.2020 Чорабинии
фарҳангӣ-адабӣ

13.11.2020 Озмун

13.11.2020 Дарси кушод

17.11.2020 Конференсия

15

16

17

унвони "Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олӣ Иҷлосияи
тақдирсоз" бахшида
ба
Иҷлосияи
XVI-уми
Шӯрои
Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ таҳти унвони 20.11.2020 Дарси кушод
"Парчами
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон - рамзи Истиқлолияти
давлатӣ" бахшида ба Рӯзи Парчами
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ таҳти унвони 20.11.2020 Дарси кушод
«Парчами
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон - рамзи истиқлолияти
давлатӣ» бахшида ба «Рўзи Парчами
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон»
Чорабинии фарҳангӣ - адабӣ таҳти 21.11.2020 Чорабинии
фарҳангӣ-адабӣ
унвони "Парчамат бодо парафшон
Тоҷикистони азиз" бахшида ба Рӯзи
Парчами
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Кафедраи молия ва карз
рр/т Номгӯи чорабинӣ
1
2
3.
4.
5.
6.
7.

Сана

Намуди
чорабинӣ
Мизи мудаввар бахшида ба бузургдошти 5500 04.09.2020 Мизи
мудаввар
– солагии Саразми бостонӣ
Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи "Пешвои 13.11.2020 Дарси
кушод
мо - ифтихори мо" бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи "Пешвои 13.11.2020 Дарси
кушод
мо - ифтихори мо" бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи "Пешвои 13.11.2020 Дарси
кушод
мо - ифтихори мо" бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи "Пешвои 13.11.2020 Дарси
кушод
мо - ифтихори мо" бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи "Пешвои 13.11.2020 Дарси
кушод
миллат - Сарвари барҷастаи миллат" бахшида
ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи "Пешвои 13.11.2020 Дарси
кушод
миллат - Сарвари барҷастаи миллат" бахшида
ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
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8.

9.

10.
11.

12.

13.

14.

Дарси
кушоди
тарбиявӣ
дар
мавзӯи
"Бунёдгузори ҳаёти осоишта - Пешвои миллати
тоҷикон" бахшида ба Рӯзи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси
кушоди
тарбиявӣ
дар
мавзӯи
"Бунёдгузори ҳаёти осоишта - Пешвои миллати
тоҷикон" бахшида ба Рӯзи Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи "Пешвои
мо - ифтихори мо" бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ таҳти унвони
"Тоҷикистон ҷовидон аст - парчамаш
парафшон аст" бахшида ба Рӯзи Парчами
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ таҳти унвони
"Тоҷикистон ҷовидон аст - парчамаш
парафшон аст" бахшида ба Рӯзи Парчами
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ таҳти унвони
"Тоҷикистон ҷовидон аст - парчамаш
парафшон аст" бахшида ба Рӯзи Парчами
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ таҳти унвони
"Парчамат парафшон бод Тоҷикистони азиз!"
бахшида ба Рӯзи Парчами давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон

13.11.2020 Дарси
кушод

13.11.2020 Дарси
кушод

14.11.2020 Дарси
кушод
20.11.2020 Дарси
кушод

20.11.2020 Дарси
кушод

20.11.2020 Дарси
кушод
20.11.2020 Ҳафтаи
кафедра

Кафедраи кори бонкї
р/т
1.

2.

3.
4.

Сана

Намуди
чорабинӣ
Чорабинии тарбиявӣ дар мавзӯи "Аз 04.09.2020 Чорабинии
сиёсӣ
Истиқлолият то Ваҳдат" бахшида ба ҷашни
Истиқлолияти
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Мизи мудаввар дар мавзӯи "COVID-19 - 24.09.2020 Мизи
мудаввар
вабои асри ХХI ва пешгирии он" баҳри
пешгирии бемории сироятии коронавирус
(COVID-19)
Чорабинии илмӣ - тарбиявӣ бахшида ба 23.10.2020 Мизи
мудаввар
Рӯзи умумиҷаҳонии пасандозҳо
Ҷаласаи васеи падару модарон таҳти 24.10.2020 Ҷаласа
унвони "Фарзанди нағз боғи падар,
Номгӯи чорабинӣ
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5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

фарзанди бад доғи падар" дар заминаи
Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи
маъсулияти падару модар дар таълиму
тарбияи фарзанд»
Дарси кушоди тарбиявӣ таҳти унвони
"Камол шоири ғазалсаро" бахшида ба 700 –
солагии Хоҷа Камоли Хуҷандӣ
Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи
"Президенти мо - ифтихори мо" бахшида ба
Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи
"Президенти мо - ифтихори мо" бахшида ба
Рӯзи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мизи мудаввар таҳти унвони "Пешвои мо саодату ифтихори мо" бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ таҳти унвони
"Парчамат парафшон бод Тоҷикистони
азиз" бахшида ба Рӯзи Парчами давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Мизи мудаввар таҳти унвони "Парчам таҷассумгари фарҳангӣ тоҷикон" бахшида
ба Рӯзи Парчами давлатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ таҳти унвони
"Парчамат парафшон бод Тоҷикистон"
бахшида ба Рӯзи Парчами давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
Дарси кушоди тарбиявӣ таҳти унвони
"Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
- рамзи Истиқлолияти давлатӣ" бахшида ба
Рӯзи
Парчами
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон

30.10.2020 Дарси кушод
13.11.2020 Дарси кушод
13.11.2020 Дарси кушод
13.11.2020 Мизи
мудаввар
20.11.2020 Дарси кушод

20.11.2020 Чорабинии
фарҳангӣадабӣ
20.11.2020 Дарси кушод

20.11.2020 Дарси кушод

Кафедраи забони русї
р/б
.
2.

Сана

Намуди
чорабинӣ
Чорабинии фарҳангӣ-адабӣ бахшида ба 26.08.2020 Чорабинии
фарҳангӣ5500 – солагии Саразми бостонӣ
адабӣ
Дарси кушоди илмӣ - тарбиявӣ дар мавзӯи 26.08.2020 Дарси кушод
"Саразм - национальная сокровищница
наследия таджикского народа" бахшида ба
Номгӯи чорабинӣ
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5500 – солагии Саразми бостонӣ
3.
Семинари илмӣ - тарбиявӣ дар мавзӯи
"Саразми бостонӣ - оғози шаҳрдории
тоҷикон" бахшида ба 5500 – солагии
Саразми бостонӣ
4.
Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи "Мой
Независимый Таджикистан" бахшида ба
29-солгарди
Истиқлолияти
давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон
5.
Маҳфили илмӣ-адабӣ
таҳти унвони
“Саразм-оғози тамаддуни халқи тоҷик”
бахшида ба таҷлили 5500 –солагии
Саразми бостонӣ
6.
Мизи мудаввар таҳти унвони "Камол
Худжанди - мастер поэтической формы
газалей" бахшида ба 700 – солагии Хоҷа
Камоли Хуҷандӣ
77. Маҳфили илмӣ - адабӣ дар мавзӯи
"Молодой летературовед" бахшида ба рӯзи
қабули
Конститутсияи
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
8.
Маҳфили илмӣ - тарбиявӣ таҳти унвони
"Конститутция - это счастье нации"
бахшида ба Рӯзи қабули Конститутсияи ҶТ
9.
Озмуни маҳфили ҳозирҷавобони шухтабъ
(КВН) байни курсҳои аввал бахшида ба
Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олии ҶТ ва
Рӯзи Президенти ҶТ
110. Конференсияи илмӣ - фарҳангӣ таҳти
унвони "Иҷлосияи XVI - Иҷлосияи
тақдирсоз" бахшида ба 28 -умин солгарди
Иҷлосияи XVI-уми Шӯрои Олии ҶТ
11. Мизи мудаввар дар мавзӯи "Парчам
ҳамчун рамзи давлатӣ дар таърихи
давлатдории тоҷикон" бахшида ба Рӯзи
Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
12. Озмун таҳти унвони "А ну - ка, девушки!"
бахшида ба 30 - солагии Истиқлолияти
давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон

01.09.2020 Семинар

07.09.2020 Дарси кушод

07.10.2020 Маҳфил

11.10.2020 Мизи
мудаввар
23.10.2020 Маҳфил

04.11.2020 Маҳфил
14.11.2020 Озмун

17.11.2020 Конференсия

20.11.2020 Мизи
мудаввар

11.12.2020 Озмун

Кафедраи назарияи иктисодї
р/т Номгӯи чорабинӣ

Сана
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Намуди
чорабинӣ

1.

Мизи
мудаввар
бахшида
ба
Рӯзи
Истиқлолияти
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
2. Маҳфили илмӣ - тарбиявии донишҷӯён ба
номи "Пайравони Смит" бахшида ба 5500 –
солагии Саразми бостонӣ
3. Мизи мудаввар таҳти унвони "Саразм гавҳораи тамаддуни тоҷикон" бахшида ба
5500 – солагии шаҳри Саразми бостонӣ
4. Маҳфили илмӣ - тарбиявӣ таҳти унвони
"Саҳифае аз таърихи аҷдодони худ" бахшида
ба 5500 – солагии шаҳри Саразми бостонӣ
5. Мизи мудаввар дар мавзӯи "Конститутсия
шаҳодатномаи халқи соҳибистиқлоли мост"
бахшида ба Рӯзи қабули Конститутсияи
Ҷумҳурии Тоҷикистон
6. Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи "Пешвои
мо - ифтихори мо" бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
7. Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи "Пешвои
муаззами миллат - Асосгузори сулҳу ваҳдат"
бахшида ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
8. Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи "Пешвои
мо - ифтихори мо" бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
9. Мизи мудаввар дар мавзӯи "Пешвои миллат кафили сулҳу суботи халқи соҳибистиқлоли
мост" бахшида ба Рӯзи Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон
10. Маҳфили илмӣ - тарбиявии донишҷӯён бо
номи "Пайравони Смит" бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
11. Чорабинии тарбиявӣ таҳти унвони " Парчами
миллӣ - рамзи ҳаёти осоишта" бахшида ба
Рӯзи
Парчами
давлатии
Ҷумҳурии
Тоҷикистон
12. Дарси кушоди тарбиявӣ дар мавзӯи "Пешвои
мо - ифтихори мо" бахшида ба Рӯзи
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

08.09.2020 Мизи
мудаввар
27.10.2020 Маҳфил
29.10.2020 Мизи
мудаввар
30.10.2020 Мизи
мудаввар
05.11.2020 Мизи
мудаввар

13.11.2020 Дарси
кушод
13.11.2020 Дарси
кушод

13.11.2020 Дарси
кушод
14.11.2020 Мизи
мудаввар

16.11.2020 Маҳфил
20.11.2020 Чорабинии
фарҳангӣадабӣ
20.11.2020 Дарси
кушод

Кафедраи забони тољикї
р/т Номгӯи чорабинӣ

Сана
296

Намуди

1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

чорабинӣ
Маҳфили илмию - адабии донишҷӯён 22.09.2020 Маҳфил
"Суханвар" таҳти унвони "Устод Рӯдакӣ поягузори
забони
адабии
тоҷикӣ"
бахшида ба Рӯзи Рӯдакӣ
Конференсия таҳти унвони "Забони 05.10.2020 Конференсия
миллат - ҳастии миллат" бахшида ба Рӯзи
забони давлатии ҶТ
Маҳфили илмӣ - адабии "Суханвар" 07.10.2020 Маҳфил
бахшида ба 700 – солагии Хоҷа Камоли
Хуҷандӣ
Маҳфили
адабӣ
таҳти
унвони 08.10.2020 Маҳфил
"Камолхонӣ" бахшида ба таҷлили 700 –
солагии Хоҷа Камоли Хуҷандӣ
Мизи мудаввар таҳти унвони "Саразми 09.10.2020 Мизи
мудаввар
бостон - ифтихори тоҷикон" бахшида ба
ифтихори 5500 – солагии Саразми бостонӣ
Маҳфили илмӣ- адабӣ таҳти уновни "Ҳаёт 16.10.2020 Маҳфил
ва фаъолияти Мавлоно Ҷалолиддини
Румӣ" бахшида ба рӯзи Ҷалолиддини
Румӣ
Маҳфили илмӣ – адабии «Суханвар» 20.11.2020 Маҳфил
бахшида ба Рўзи Парчами давлатии
Ҷумҳурии Тоҷикистон

Њамкории факултет ва кафедрањо бо таълимгоњњо ва
Марказњои илмии дохил ва хориљи кишвар
Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии Тољикистон
Шўрои методологї оид ба бањисобгирии муњосибї ва
аудити Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон
Маркази такмили ихтисоси назди Раёсати андоз дар
вилояти Суѓд
Институти љамъиятии бухгалтерон ва аудиторони касбии
Љумњурии Тољикистон
Донишгоњи давлатии Фарѓона шартномаи њамкориро ба
имзо расонд.
Кафедраи нињодњои молиявии донишгоњи Деустои
Шоњигарии Испания (ш. Билбао)
Кафедраи молия, муомилоти пул ва ќарзи Донишгоњи
давлатии идоракунии Федератсияи Русия
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8.

Кафедраи иќтисоди сиёсии Донишгоњи давлатии Маскав
(МГУ) ба номи М.В. Ломоносов.
9.
Кафедраи молия ва ќарзи Донишгоњи давлатии тиљорати
Тољикистон (ш. Душанбе)
Факултетњои бањисобгирї ва андоз. Дар факултети
бањисобгирї ва андоз
мутахассисони
баландихтисос
дар
соњањои
бањисобгирии
муњосибї,
аудит
ва
ревизия,
андоз
ва
андозбандї, ки дорои
донишњои фундаменталии
иќтисодиёти
Љумњурии
Тољикистон ва хориља буда, ба талаботи касбии бозори мењнат
мувофиќат мекунанд, омода менамояд.
Кафедрањои тахассусии бањисобгирии бухгалтерї, аудит ва
ревизия, андоз ва андозбандї дар факултет амал мекунад.
Кафедраи бањисобгирии бухгалтерї ва аудит дар асоси қарори
Шўрои олимони ДДЊБСТ аз 30.08.1996 с. ва бо фармоиши ректори
донишгоњ таъсис ёфтааст.
Њайати кадрии факултет аз 30 нафар иборат буда, аз он 13
нафар н.и.и., дотсент, 1 нафар доктор РНД (н.и.и.), дотсент, 10
нафар сармуалим, 15 нафар ассистент, 4 нафар коргузор
мебошанд.
Факултет аз рўи ихтисосњои 1-25.01.08 – бањисобгирии
бухгалтерї, тањлил ва аудит, 1-25.01.11 - аудит ва ревизия, 125.01.04-03 – андоз ва андозбандї мутахассис тайёр менамояд.
Теъдоди умумии донишљўён
Ихтисос

Шифр

Теъдоди
донишљўн Њамагї
вобаста ба курсњо
аз
рўи
ихтисосњ
1
2
3
4
5
о
шуъбаи рўзона
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1. Бањисобгирии
бухгалтерї

1-25 01 08

2. Аудит ва ревизия

1-25 01 11

3. Андоз ва андозбандї
Њамагї
4. Бањисобгирии
бухгалтерї
5. Аудит ва ревизия
6. Андоз ва андозбандї

131

83

67

81

-

362

76

47

43

21

-

187

1-25 01 04
03
50
55
48
58
257 185 158 160
шуъбаи фосилавї ва ѓоибона
1-25 01 08 52
54
34
80
92

1-25 01 11 21
24
14
1-25 01 04 24
32
24
03
Њамагї
97 110 72
80
92
Њамагї дар факултет
354 295 230 240 92

211
760
312
59
80
451
1211

Ќабули донишљўн ба курси 1-уми факултет дар се соли охир
Ихтисос

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.
9.

Бањисобгирии
бухгалтерї
Аудит ва ревизия
Андоз ва андозбандї
Њамагї
Бањисобгирии
бухгалтерї
Аудит ва ревизия
Андоз ва андозбандї
Њамагї
Бањисобгирии
бухгалтерї
Аудит ва ревизия
Андоз ва андозбандї
Њамагї

Шифр

Теъдоди донишљўён
с/х
с/х
2018-2019 2019-2020
шуъбаи рўзона
1-25 01 08
70
80
1-25 01 11
1-25 01 04 03

48
48

166
шуъбаи фосилавї ва ѓоибона
1-25 01 08
34
1-25 01 11
1-25 01 04 03

23
48

-

131
76
50

50
48

257

178
73

52

28
47

21
24

105
шуъбаи магистратура
1-25 01 08
1-25 01 11
1-25 01 04 03

с/х
2020-2021

97

148
24
-

24
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1-25.01.08тБ

1-25.01.08р

1-25.01.11тА

1-25.01.11тБ

2

3

4

5

17
6
23

17
6
23

25

2

25

25

25

1-25.01.08тБ

23

24

26

26

28

24

23

24

26

26

28

24

0

25

12
3
23

19

8

3

26

17

27

23

Миқдори
ум.
донишҷӯён
то
Ба сессия роҳ д/
сессия
шуд
Ба сессия роҳ
д/нашуд
Ба имт-н ҳ/н
Супорид ҳамагӣ

125.01.04.03тА
7 125.01.04.03тБ
Њамагї
дар
курси1
1 1-25.01.08тА

6

1-25.01.08тА

№

1

Курс, Гурӯҳ

5

4
8
6

5

1
0
1
2
1
6
5

Аъло

Баҳо

26,3
%
25,2
%
26,1
%
20,0

0,0%

43,5
%
44,4
%
94,1
%
19,2
%
0,0%

%

Хубу Аъло
%
56,0% 5

47,8% 6

11
14

25,2% 2

42,1% 2

0,0%

0,0%

26,9%

5,9%

18,5%

43,5%

Қаноатбахш

31

8

7

1

5

10
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Натиљаи сессияњо

%
2%

11%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Омехта
1

42

4

8

3

14

10

3

Қарздорон

%

9

4,0%

0,0%

34,1% 53

100,0 21
%
100,0 15
%
21,1% 6

53,8%

0,0%

37,0% 1

13,0% 1

%
0,0%

87,5
%
65,2
%
24,0
%
30,1
%
0,0%

34,6
%
0,0%

3,6%

4,2%

Сатҳи
донишазхудкунӣ
,%
100,0
%
100,0

69,9%

76,0%

34,8%

100,0
%
12,5%

65,4%

96,4%

95,8%

92,0%

96,0%

87,5%

96,0%

91,3%

75,0%

84,6%

88,5%

89,3%

87,5%

Муқоиса
бо
сессияи
зимистонаи соли
љорї, %

1-25.01.11тА
1-25.01.11тБ

4
5

28

1-25.01.08тБ

1-25.01.08тВ

1-25.01.11т

2

3

5

125.01.04.03тА
7 125.01.04.03тБ
Њамагї
дар
курси 3
Ҳамагӣ дар фак-т

6

15
8
28

15
8
29

29

28

15
4
48
8

28

15
5
48
9

20

21

29

20

21

24

24

28

21

18
24

23

21

18
24

23

125.01.04.03тА
7 125.01.04.03тБ
Њамагї
дар
курси 2
1 1-25.01.08тА

6

1-25.01.08р

3

0

0

0

0 14
9
0 42
9

26

27

19

21

28

15
7
28

24

21

17
24

23

3
2
7
0

2

4

6

1
0
1

1
9
2
1
5
6
9

1
2

2

46,3
%
37,1
%

0

7
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159

69

37,1% 67

46,3% 38

50,0% 11

25,9% 16

42,1% 3

33,3% 7

53,6% 1

67,9%

19
15

37,6% 27

12,5% 0

9,5%

23,5% 5
45,8% 9

60,9% 2

59

3

2

31,6 8
%
14,8 7
%
7,7% 13

90,5
%
87,5
%
37,6
%
32,1
%
35,7
%
4,8%

5,9% 4
8,3% 11

%
8,7% 14

15,6
%

26%

42%

59%

16%

33%

4%

0%

17%

67

10

2

6

2

15

0

7
2

5

1

0

0

5

2

2

15,6% 59

6,7%

0,0%

0,0%

10,5% 1

28,6%

7,1%

0,0%

9,6%

0,0%

0,0%

41,2% 1
8,3%

21,7%

12,1
%

3,2%

7,1%

6,9%

5,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,6%

0,0%

0,0%

5,6%
0,0%

0,0%

87,9%

96,8%

92,9%

93,1%

100,0
%
100,0
%
100,0
%
95,0%

%
100,0
%
94,4%
100,0
%
100,0
%
100,0
%
99,4%

89,3%

91,7%

92,0%

96,3%

96,0%

100,0
%
100,0
%
60,9%

92,2%

96,0%

95,2%

100,0
%
86,4%
79,2%

Нишондоди хатми донишљўён. Аттестатсияи давлатї дар
факултет дар ду давраи такшкил ва баргузор гардид: давраи
аввал аз санаи 02.05.2020 с. то 8.05.2020 с., давраи такрорї аз
санаи 10.08.2020 с. то 14.08.2020 с.
Теъдоди
хатмкардагони шуъбаи рӯзона дар соли хониши 2019-2020
(хатм карданд)
(хатм накарданд)
Ихтисос
Аъл Муќарра Такрорї
Њама Бах Бе
Њ/н
о
рї
ои
иљ-т
Аъл Му гї
«2»
о
к.
Давраи аввал
2
67
7
54
1
24
1-25 01 08
23
23
1
1-25 01 11
55
3
58
1
1-25 01 04 03 Њамагї:
2
127
10
128
1
26
Давраи такрорї
32
32
2
1-25 01 08
1-25 01 11
7
7
1
1-25 01 04 03
Њамагї:
39
39
3
2019-2020
166
10
167
1
29
2018-2019

1

135

-

5

141

7

-

Ҳамаг
ї
25
1
1
26
2
1
3
29

3

10

Теъдоди
хатмкардагони шуъбаи ғоибона дар соли тањсили 2019-2020
(хатм карданд)
Ихтисос
Аъ Муќарр Такрорї
Њама
ло арї
Аъ Мук гї
ло .
Давраи аввал
50
3
53
1-25 01 08
Њамагї:
50
3
53
Давраи такрорї
11
11
1-25 01 08
1
1
1-25 01 04 03
Њамагї:
12
12
2019-2020
62
3
65

(хатм накарданд)
Бах Бе
Њ/н
ои
иљ-т
«2»

Ҳамаг
ї

-

-

29
29

29
29

-

-

11
1
12
41

11
1
12
41

2018-2019

12

-

4

16

-

30

-

6
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36

Ташкили дарсињамої дар соли тањсили 2019-2020. Тибќи
наќшаи дарсињамої барои нимсолаи дуюми соли тањсили 20192020 дар кафедрањои бањисобгирии бухгалтерї 11 дарсињамої
(бањои миёнаи дарсњои омўзгорон 4,5, андоз ва андозбандї 16
дарсињамої (бањои миёнаи дарсњои омўзгорон 4,5), аудит ва
ревизия 15 дарсињамої (бањои миёнаи дарсњои омўзгорон 4,5)
баргузор шуданд.
Њимояи рисолањои илмї дар соли 2020
№ Ном ва насаби Номи рисолаи Дарёфти
б/т унвонљў
илмї
дараљаи илмї,
ихтисос
1. Дадоматов Д.Н. «Ташаккул ва д.и.иќтисодї
рушди
фаъолияти
соҳибкории
саноатӣ:
назария,
методология
ва амалия (дар
асоси
маводҳои
Ҷумҳурии
Тоҷикистон)»
2. Ашўров У.З.
«Рушди бахши н.и.иќтисодї,
љамъиятии
08.00.05
–
иќтисодиёти
иқтисодиёт ва
минтаќа:
идоракунии
асосњои илмї хоҷагии халқ:
ва
иқтисодиёт,
механизмњои
ташкил
ва
банизомдарор идоракунии
ї (дар мисоли корхонаҳо,
вилояти Суғди соҳаҳо,
Љумҳурии
комплексҳо
Тоҷикистон)» (иқтисодиёти
минтақавӣ)»
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Санаи Макони
дифоъ дифоъ
12.12.2 ш.Душанбе,
020
ДДТТ

27.11.2 ш.Хуљанд,
020с.
ДДЊБСТ

3.

Тољибоева М.Н.

«Зуҳуроти
нави
баргашти
муҳоҷирони
меҳнатї дар
шароити
афзоиши
ҳаракати
байналмиллал
ии
қувваи
корї
(дар
мисоли
Ҷумҳурии
Тоҷикистон)»

н.и.иќтисодї,
3.04.20 ш.Душанбе
08.00.05
– 20 с.
Институти
Иќтисодиёт ва
иќтисодиёт
идораи
ва
демография
хоҷагии халқ
и
АМИ
(иќтисодиёти
Тољикистон
аҳолӣ,
ва
демография)»

Ѓолибони олимпиадањо, озмунњо ва чорабинињои варзишї
1. Темуров Фарњод-онишљўи курси 4-уми ихтисоси 1.25.01.08 –
бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудит, гурўњи тољикї дар
олимпиадаи
«Љоми
Академияи
илмњои
Љумњурии
Тољикистон» аз фанни астрономия сазовори љойи сеюм
гардид (03. 2020 ш. Душанбе)
2. Абдулхаев А., Олимов С., Љўраев А., Ѓафуров А. ва Рустамов
А – донишљўёни . курси 4-уми ихтисоси 1-25.01.08 –
бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудит: тариќи озмуни
ишѓоли вазифа дар бонки ЉСП ТАЊЌ “Њумо” ба кор ќабул
шуданд.
Чорабинињои доиргардида дар сатњи факултет ва кафедрањо
дар самти таълим, илм, тарбия ва байналмилалї.
чорабинињои илмї
1. Мањфили илмии донишљўёни кафедраи аудит ва ревизия
«Аудиторони муосир» (17.09.2020)
2. Озмуни иншои бењтарин байни донишљўёни курси 1-уми
ихтисоси 1.25.01.08. - бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва
аудит, гурўњи тољикї дар мавзўи «Забони миллат - њастии
миллат» (25.09.2020, 10.10.2020).
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3. Мањфили илмии донишљўёни кафедраи бањисобгирии
бухгалтерї тањти унвони «Муњосибони љавон» (20.10.2020)
4. Конференсияи илмї – адабию фарњангї дар мавзўи «Сад
барги ѓазал»-и Камоли Хуљандї» ( 24.10.2020)
5. Мањфили илмии донишљўёни кафедраи аудит ва ревизия
«Аудиторони муосир» ( 30.10.2020)
6. Маҳфили илмӣ-амалии “Боҷу хироҷ”-и донишҷўёни кафедраи
андоз ва андозбандӣ (27.11.2020с)
7. Семинар-машварат оид ба таљрибаомўзии пешаздипломї истењсолї барои курси 5-уми ихтисоси 1.25.01.08. бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва аудит, гурўњи тољикї,
шўъбаи ѓоибона. (2.11.2020)
8. Махфили илмии донишљўёни кафедраи аудит ва ревизия
«Аудиторони муосир» (10.11.2020)
чорабинињои тарбиявї:
1. Чорабинии адабию фарҳангӣ бахшида ба Иди Сада таҳти
унвони «Сада нахустин маждаи баҳор аст» ( 14.02.2020)
2. Чорабинии тарбиявӣ-фарҳангӣ бахшида ба Рӯзи артиши
миллӣ аз тарафи донишҷӯдухтарони факултет (22.02.2020)
3. Дарси кушоди тарбиявӣ бахшида ба муносибати Рӯзи
модарон тањти унвони «Модар сарчашмаи меҳру вафо»
(06.03.2020)
4. Чорабинии тантанавӣ ба муносибати Иди наврӯз (18.03.2020)
5. Дарси кушоди тарбиявӣ таҳти унвони «Китобҳо ва асарҳои
Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон»
(04.09.2020)
6. Чорабинии тарбиявӣ бахшида ба муносибати 29-солагии
Истиқлолияти давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти унвони
«Истиқлолият неъмати бебаҳост» (08.09.2020)
7. Дарси кушоди тарбиявӣ бахшида ба Рӯзи Рӯдакӣ таҳти
унвони «Рӯдаки рафту монд ҳикмати ў» (25.09.2020)
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8. Дарси кушоди тарбиявӣ таҳти унвони «Муалим раҳнамои
зиндагӣ» (02.10.2020)
9. Дарси кушоди тарбиявӣ таҳти унвони «Праздник мехргон и
его историческое значение ба муносибати Иди меҳргон
(09.10.2020)
10. Чорабинии тарбиявӣ-фарҳанги бахшида ба Иди меҳргон
таҳти унвони «Ҷашни меҳргон эҳёгари тамаддуни тоҷикон»
(16.10.2020)
11. Чорабинии тарбиявӣ-фарҳангӣ бахшида ба Рӯзи конститутсия
таҳти унвони «Конститутсия бахтномаи миллат»(03.11.2020)
12. Мусобиқаи варзишї оид ба шоҳмот ва шашка байни
донишҷӯёни факултет бахшида ба Рӯзи Президент ва Рӯзи
парчами миллӣ (23.11.2020)
13. Озмуни рўзномаи девории бењтарин байни донишҷӯёни
факултет бахшида ба Рӯзи умумиҷаҳонии мубориза алайҳи
СПИД таҳти унвони «Ҷавонон-ҷонибдори тарзи ҳаёти
солим»( 01.12.2020)
Њамкории факултет ва кафедрањо бо таълимгоњњо ва
Марказњои илмии дохил ва хориљи кишвар. Љињати тањким
бахшидан ба раванди њамгироии илм ва истењсолот кафедрањои
факултет бо Кумитаи андози назди Њукумати Љумњурии
Тољикистон, Шўрои методологї оид ба бањисобгирии муњосибї
ва аудити Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон, Маркази
такмили ихтисоси назди Раёсати андоз дар вилояти Суѓд,
Институти љамъиятии бухгалтерон ва аудиторони касбии
Љумњурии Тољикистон ва
як ќатор муассисањои таълимии
ватаниву хориљї њамкории судманд дорад.
Факултети инноватсия ва телекоммуникатсия. Дар
факултети инноватсия ва телекоммуникатсия аз рўи 9 ихтисос
мутахассисон тайёр карда мешаванд.
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Теъдоди
донишљўён
871
нафарро
ташкил
менамояд, ки аз онњо 703
нафар дар шуъбаи рўзона
ва 168 нафар дар низоми
фосилавї тањсил намуда
истодаанд.
Ќабули донишљўён ба курси
якум дар се соли охир
№ Соли
Њамагї
Шўъбаи
Тањсилоти фосилавї
хониш
рўзона
178
15
1 2018-2019 193
174
32
2 2019-2020 206
287
83
3 2020-2021 370
Натиљаи
сессияи имтињоноти љамъбастии факултет дар се соли охир
№

Натиљаи
сессияи Сессияи
имтињонотии солона тобистонаи
соли хониши
2017-2018

Сессияи
тобистонаи
соли хониши
2018-2019

Сессияи
тобистонаи
соли хониши
2019-2020

1

Натиљаи азхудкунї

68,4%

85,8%

82%

Дар факултет 2 синфхонаи компютерї,
лингофонї ва 1 маркази тестї фаъолият мебаранд.

Проектор

Лаб.ком №1

Лаб.ком №1

FLEP

Компютерхо дар
аудиторияњо

васоити Аз он љумла

компюткрхои
кафедрањо

90

кабинети

Тахтаи лектронї

Њамагї
техникї

1

6

15

16

17

10

15

11
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Татбиќи барномаи “Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф”.
Зиёд намудани соатњои таълимии фанњои табиию риёзї
Бо маќсад такмил додани таълими фанњои даќиќ, риёзї ва
табиатшиносї наќша ва барномањои таълимї мунтазам таљдиди
назар карда мешаванд. Наќшаи таълимии ихтисосњои техникї
соли хониши 2019-2020 бо тарњи љадид, бо зиёд шудани миќдори
кредитњои фанњои риёзї- табиатшиносї ва техникї (математикаи
олї, физика, информатика, барномасозї) тасдиќ карда шуд.
Барномањои таълимї дар оѓози соли хониш тасдиќ гардида,
аз љињати сохт ва мундариља бењтару пурмазмун тањия шудаанд.
Инчунин дар тањияи барномањои таълимї самти ихтисоси
гурўњњо ба назар гирифта мешавад.
Бањри самаранок ба роњ мондани омўзиши фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар ДДЊБСТ ба масъалаи таълими
ин фанњо таваљљўњи зиёд зоњир карда мешавад. Љоиз ба ќайд аст,
ки фанни математикаи олї барои ихтисосњои 1-40.01.01.02, 140.01.02.02, 1-31.03.04.08, 1-45.010.01.03 солњои пешин 4-5
кредитро ташкил медод, дар наќшаи таълимии нав тањияшуда 7-8
кредитро ташкил менамояд.
Инчунин, љињати омўзиши фанњои даќиќ барои ихтисосњои
техникї ва иќтисодї миќдори кредитњои таълимї сол ба сол зиёд
шуда истодааст: дар соли хониши 2017-2018- 6267 соат; соли
хониши 2018-2019-12230 соат; соли хониши 2019-2020- 9900 соат;
соли хониши 2020-2021- 12596 соатро ташкил медињад.
Бо китобњои дарсии фанҳои техникию дақиқ таъмин намудани
донишљўён
Воридшавии китобҳои таълимӣ–тахассуси оид ба фанҳои
дақиқ, риёзӣ ва табиатшиносӣ аз соли 2018 то 2020 5 номгӯ, 290
ададро ташкил медиҳад. Бахусус, вобаста ба таълими равияњои
табиию риёзї мутобиќ ба талаботи стандартњои давлатї
китобњои дарсии устодони зерин чоп гардид:
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Ғаюров Ҳ.Ш., Шерматов Ш.М Физика (китоби дарсӣ бо
қарори мушовараи ВМИҶТ аз 25.07.2015 № 18/26 тасдиќ
шудааст) 245 саҳ.
Ғаюров Ҳ.Ш., Љабборов А.А. Асосҳои WEB-дизайн (китоби
дарсӣ бо қарори мушовараи ВМИҶТ аз 28.02 2018 №03/28
тасдиќ шудааст) 304 саҳ.
Байзоев С. Китоби дарсї аз фанни математика. Хуљанд,
ДДЊБСТ.- 341 сањ. аз чоп бароварда шуд, ки мазмуну
мўњтавои онњо муто
Аз муаллифони беруна
Хамид Маҷидов. Консепсияи табиатшиносии муосир –1
номгӯ, 175 адад бо забони тоҷикӣ;
Плотников А.Д. Дискретная математика– 1 номгӯ, 1 адад;
Королев В.Ю. Теория вероятностей и математическая
статистика –1 номгӯ, 1 адад;
Болдырева Н.Б. Финансовая математика –1 номгу, 13 адад.
Таълифоти таълимию методї ва илмї љињати рушди фанҳои
табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соли 2020

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.

Монография

1

Китоб
и
дарсї

Нашри
маќолањо
дар
маљаллањо
и аз љониби
КОА
эътирофгар
дида
6

Номгўи
маърўза дар
конфронсу
семинарњои
илмии
байналмиллалї
13

Нашри
Нашри
маќола дар
маќола
конференси
дар
яи
конференс
љумњуриявї
ияи
донишгоњ
ї
17

17

КТМ
ва
дастур
њо

5

Љорї кардани усулњои нави таълим ва самаранок истифода
намудани соатњои дарсии илмњои табииву риёзї
Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиёсати Тољикистон аз
рўи 39 ихтисос мутахассис омода менамояд ва дар ин ќатор
ихтисосњое мављуданд, ки ба рушди илмњои табиию даќиќ
мусоидат мекунад. Ба монандї: WEB-дизайн дар графикаи
компютерӣ, ннформатика, системаҳои автоматикунонидашуд,
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технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт), технологияи
иттилоотии ҳисоби бухгалтерӣ, технологияи иттилоотию
идоракунии телекоммуникатсионӣ, математика-информатика,
соҳибкории иҷтимої, иқтисодиёти ракамӣ.
Љињати самаранок ба роњ мондани сатњу сифати тањсилот,
бахусус таълими фанњои табиию риёзї ба устодони фаннӣ
шароити мусоид фароњам гардидааст ва бо истифода аз слайду
презентатсияҳо, воситаҳои мултимедӣ машѓулиятњо доир карда
мешаванд. Фанҳои дар ин самт омўзандашаванда равияи амалию
эҷодиро соҳибанд, аз ин лињоз аксарияти машғулиятҳои амалӣ,
лабораторӣ ва КМРО дар се 3 синфхонаи компютерӣ ва
лабораторияи бо 135 адад компютер, 15 адад принтер, 3 адад
ноутбук муљањњазшуда доир карда мешаванд.
Раванди тайёр намудани кадрњои илмию педагогї
1. Рањимова М.А. рисолаи номзадии худро дар мавзўи
“Исследование переопределенных систем уравнений в
частных производных первого порядка в неограниченных
областях» тањти роњбарии д.и.ф.-м., профессор Байзоев С. дар
шўрои дифои 6D.КОА-012 назди ДМТ њимоя намуд.
2. Муродова М. Н. рисолаи номзадии худро тањти роњбарии
дотсент Мухсинов Ё.М. ва профессор Байзоев С. тањти
унвони
“Задачи
преследования
и
убегания
в
дифференциальных играх” (рамзи 01.01.02 – муодилаҳои
дифференсиалӣ, системаҳои динамикӣ ва идоракунии
оптималӣ) њимоя намуд.
3. Профессор Байзоев С. аъзои Шўрои дифои рисолаҳои илмї
аз рўи равияи
фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ
(01.01.02- муодилањои дифференсиалї, системањои динамикї
ва идоракунии оптималї)-и назди ДМТва аъзои њайати
тањририяи “Номаи донишгоҳ”-и ДДХ ба номи ак. Б.Ғафуров
мебошад.
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Иштироки омўзгорон ва донишљўён дар њамоишњои илмии дохил
ва хориљи кишвар
Соли 2020 профессорону омўзгорон ва донишљўёни донишгоњ
дар рељаи онлайн дар конференсияњои байналмилалии шањрњои
Москва, Уфа, Пенза, Пермь, Воронеж, Чистопол, Борисоглебск,
љумњуриявї дар шањрњои Душанбе, Бохтар, Кўлоб ширкат
варзида, рољеъ ба масъалањои мубрами илмњои даќиќ ва омилњои
баланд бардоштани тафаккури техникии љавонон маърўза
намуданд.
Баргузории чорабинињо дар самти рушди тафаккури техникї
Дар конференсияи анъанавии илмию амалии олимону
профессорон ва муњаќќиќони љавон тањти унвони «Рушди фанњои
табиатшиносї, даќиќ ва риёзї дар низоми ташаккулёбии
иќтисодиёти раќамї», бахшида ба истиќболи 30 - солагии
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон ва Рўзи илми
тољик масъалањои мубрами илмњои техникї баррасї гардиданд.
Баланд бардоштани сатҳи дараҷаи касбии хатмкунадагони
мактабҳои олӣ ва рақобатпазир будани онҳо дар бозори меҳнат,
раҳоӣ аз камбизоатӣ, заминистифодабарии оқилона, ки кафолати
бехатарии озуқаворӣ ва офарандаи низом мебошад, мукаммал
гардонидани қонунҳои амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҷорӣ
кардани пардохти андозҳои ҳисобшуда тариқи электронӣ,
амалисозии лоиҳаи инноватсионӣ барои тақвият бахшидани
илмҳои дақиқ, ҳамоҳангсозии лоиҳаҳои инноватсионӣ ва
истеҳсолот, бунёди платформаҳо, алоқамандии илм ва истеҳсолот
дар соҳаи илмҳои дақиқ ва техникӣ натиҷагирӣ аз ҷамъбасти кори
ҳамоиш мебошад, ки дар амалишавии чор ҳадафи стратегияи
асосии давлат, бо пуррагӣ ҷорӣ намудани иқтисодиёти рақамӣ,
рушди илмҳои дақиқ ва техникӣ, рафъи мушкилиҳои дар ин самт
ҷойдошта мусоидат хоҳад кард.
Соли 2020 семинари доимамалкунандаи илмї тањти унвони
«Муаммоњои мубрами математика ва татбиќи он» бахшида ба
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“Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва
риёзӣ дар соҳаи илму маориф” бо иштироки олимону
мутухассисони
соњавї
мунтазам
баргузор
гардид.
Дар
семинарњо
олимону мутахассисон,
муовини
ректори
донишгоњ оид ба корњои
илм, доктори илмњои
иќтисодї,
профессор
Ризоќулов Т.Р., доктори
илмњои физика- математика, профессори кафедраи фанњои риёзїтабиатшиносии муосири ДДЊБСТ Байзоев Саттор, профессори
кафедраи информатика ва математикаи њисоббарори МДТ
“Донишгоњи давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров”
Тухлиев Ќамариддин, Олимї Абдуманнон Ѓаффорзода, номзади
илмњои физика- математика, дотсенти кафедраи муодилањои
дифференсиалї ва анализи математикии. МДТ “Донишгоњи
давлатии Хуљанд ба номи академик Б.Ѓафуров”, Дадољонова
М.Ё.- номзади илмњои физика- математика, дотсенти кафедраи
математикаи олї ва амалии МДТ “Донишгоњи давлатии Хуљанд
ба номи академик Б.Ѓафуров” Ахмедов Рањматхўља, номзади
илмњои физика- математика, дотсент, сармутахассиси БИМСТ-и
ДДЊБСТ, Иброгимов Исроил Икромович, номзади илмњои
физика- математика, дотсенти кафедраи математикаи олї ва
технологияњои инноватсионии ДИСДДТТ, мудири кафедраи
математикаи олї ва информатикаи ДПДТТ, дотсент Ѓуломнабиев
С., докторанти PhD-ии ДДХ Содиќов М. муаммоњои мављудаи
фанњои риёзї ва табиатшиносї мавриди омўзишу баррасї ќарор
дода мешаванд.
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Иштироки донишљўён дар олимпиадањои фаннї
Иштироки донишљўёни донишгоњ дар олимпиадањои фаннї,
аз љумла равияњои риёзї назаррас буда, дар соли хониши 20192020 дар олимпиадаи љумњуриявї барои дарёфти Љоми
Академияи илмњои Љумњурии Тољикситон аз фанни математика
Гадойбоева Шањноза- донишљўи курси 2, ихтисоси 1-25.01.04.02т,
Азизов Нурониддин Нуриддинович -донишҷуи бахши 1, ихтисоси
1 – 40.01.01 – 02, гуруҳи тоҷикӣ аз фанни физика ширкат варзида,
соҳиби дипломи дараҷаи II-и АМИТ ва ифтихорномаи
директори Институти физикаю техникаи ба номи С.У. Умарови
АИҶТ сарфароз гардонида шуданд.
Дар олимпиадаи байналмилалии кушоди донишљўён аз
фанни математика тариќи онлайн (сомонаи Olymp.i.exsam.ru)
Турѓунов Р. -донишљўи курси 3, ихтисоси 1-40.01.02.02 т,
Маризоев Д.- донишљўи курси 2, ихтисоси 1-25.01.04.02 р,
Ќодиров И. донишљўи курси 2, ихтисоси 1-25.01.03 т фаъолона
иштирок карда, ѓолибият ба даст оварданд.
Такмили фаъолияти мањфилњои илмии донишљўён
Яке аз роњњои афзалиятноки тайёр кардани донишљўён ба
корњои илмї ин ташкил ва дуруст ба роњ мондани мањфили илмии
фаннї мебошад, ки ин омил афкори донишљўён ва ќобилияти
шахсии онњоро инкишофу сайќал медињад.
Мањфили илмии донишљўён тањти унвони «Математикони
љавон» фаъолияти худро тибќи Низомномаи намунавии мањфили
илмии донишљўёни муассисањои тањсилоти олии касбии
Љумњурии Тољикистон ба роњ мондааст. Ба мањфили илмї
донишљўёни лаёќатманд љалб карда шуда, њар моњ тибќи наќша
маърўзањо шунида мешаванд.
Ба мањфили «Математикони љавон» 40 нафар донишљўёни
ихтисосњои гуногуни донишгоњ, ки раѓбати бештар ба омўзиши
илмњои табиию даќиќ доранд, љалб карда шуданд. Маърўзањои
донишљўён ба баррасии шохањои гуногуни илми математика
вобастагї дорад. Маърўзањои бењтарин барои омода намудани
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маќолањои илмї ва иштирок дар конференсияи донишгоњї
пешнињоди карда мешавад.
Соли
2020
мањфили
маърифатї-интеллектуалии
умумидонишгоњии «Олами математика», мањфилњои илмии
“Риёзиёт дар иќтисодиёт” ва “Њозирљавобони математикї” бањри
баланд бардоштани завќи донишљўён нисбати омўзиши фанњои
даќиќ ва мукаммал намудани тафаккури зењнї роњандозї гардид.
Дар мањфилњо оид ба мавзўъњои “Математика дар касби ояндаи
ман”, “Модели самараноки Леонтйев”, «Донандаи хуби
математика» маърузањо пешнињод гардида, рољеъ ба ањамияту
муњимияти омўзиши илмњои даќиќ дар ташаккули хислатњои
мутахассиси оянда маълумотњои судманд баён гардид.
Њамкориҳои факултет
бо муассисаҳои таҳсилотї ва илмии ватаниву хориҷӣ
1. Кафедраи математикаи амалї, информатика, физика ва
методикаи таълими Донишкадаи педагогии шањри
Борисоглебски Донишгоњи давлатии омўзгории Воронеж
2. Донишкадаи педагогии шањри Борисоглебски Донишгоњи
давлатии омўзгории Воронеж
3. Донишгоҳи давлатии Башқиристони Руссия,
4. ДДХ ба номи академик Б.Ғафуров
5. Институти математикаи АМИ Тоҷикистон
6.
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон
7.
Кафедраи методикаи таълими фанни математикаи
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи
С.Айнї
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