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I. Нақшаи дурнамои  

тараққиёти раёсати таълими ДДҲБСТ  

барои солҳои 2019-2023 

 

Тақвият бахшидани фаъолияти таълимӣ 

Донишгоњи давлатии њуќуќ, бизнес ва сиѐсати Тољикистон аз 05 
августи соли 1993 бо ќарори Шўрои Вазирони Љумњурии Тољикистон 
тањти №364 таъсис ѐфта аст. 

Донишгоҳ барои хоҷагии халқи ҷумҳурӣ ва берун аз он мувофиқи 
кластери 1- «Табиӣ ва техникӣ»; кластери 2- «Иқтисодӣ ва география»; 
кластери 3- «Филология, педагогика ва санъат»; кластери 4- «Ҷомеа-
шиносӣ ва ҳуқуқ» мутахассисонро дар зинањои тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї тайѐр менамояд. 

Муассиси донишгоњ Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикис-
тон мебошад (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 29.06.2004, 
№322). 

Нишонии њуќуќии донишгоњ: 735700, Љумњурии Тољикистон, 
вилояти Суѓд, ш.Хуљанд, микроноњияи 17, хонаи 1. 
 

Раёсати таълим 
Мақсади ниҳоии ҳар як муассисаи олии таълимӣ дар ҳама давру 

замон ин тайѐр намудани мутахассисон – соҳибкасбони арзанда ба 
соҳаҳои гуногун ва мушаххаси хоҷагии халқ мебошад. Дар макотиби 
олӣ, раѐсати таълим мақоми асосиро дар ташкил, танзим, ҳамоҳангсозӣ 
ва таҳлилу натиҷабардории раванди таълим дар ҳамаи низомҳои 
таҳсилот дорад.  

Аз рӯзҳои аввали таъсисѐбии ин махзани маърифат (августи соли 
1993) қисми таълим дар ҷадвали штатии ин муассиса, ҳамчун сохтори 
таркибӣ пешбинӣ гардида, ба фаъолият шурӯъ намуда буд. Баъдтар он 
бо номҳои қисми таълим, шӯъбаи таълим ва раѐсати таълим номгузорӣ 
шудааст. 

Раѐсати таълим бо қарори Шӯрои олимони донишгоҳ дар соли 2012 
(бар ивази номи шӯъбаи таълим) ташкил карда шудааст. Ҳадафи 
фаъолияти раѐсати таълим – ин ташкили мақсадноки ҷараѐни таълим дар 
донишгоҳ бо муайян кардани самтҳо, зинаҳои асосӣ ва муаммоҳои 
таълим, ки барои ноил шудан ба сатҳи баланди сифати таълим 
нигаронида шудаанд, ташкил ва танзими корҳои ҷузъие, ки барои 
таъмини раванди мунтазами ҷараѐни таҳсил дар донишгоҳ ҳамаҷониба 
мусоидат мекунанд, такмил додан ва дар амал татбиқ намудани усулҳои 
нави таълим вобаста ба таҷрибаҳои муассисаҳои таълимии 
амалкунандаи ҷумҳуриявӣ ва дар арсаи байналхалқӣ (диққати асосӣ ба 
гузариши мунтазами таълим ба тариқи низоми кредитӣ дода мешавад), 
дар ҷараѐни таҳсили донишгоҳ мунтазам татбиқ намудани муҳимтарин 
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навгониҳои илмӣ-техникӣ, дастовардҳои навтарини илму технологияи 
муосир, такмил ва густариши раванди таълим.  

Мусоидат ба дарѐфти усулҳои навин барои ҳарчӣ бештар ва 
ҳамаҷониба ҷалб намудани донишҷўѐн нисбати азхудкунии фанҳои 
таълимӣ ва баланд бардоштани шавқмандӣ нисбати тахассусмандгардӣ, 
бо фароҳам овардани шароити мусоид ба донишҷўѐн ва омўзгорон дар 
истифодаи технологияҳои замони муосир бештар гардонидани шавқу 
ҳавас дар азхудкунии маводҳои таълимӣ, ташаккул ва ба роҳ мондани 
робитаҳо дар соҳаи баланд бардоштани сатҳи сифати таълим бо 
муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар кишвар ва хориҷ аз он. Мунтазам 
тавсия бахшидани равобити берунаи донишгоҳ.  

Такмили дурнамои иштироки фаъолонаи донишгоҳ дар низоми 
таълими байналмиллалӣ, аз ҷумла дар низоми кредитии таҳсилот, 
таҳким ва ғанӣ гардонидани пояҳои эҷодиву офаридгории навгонии 
омўзгорон дар самти сифати таҳсилот, мусоидат намудан ҷиҳати 
таҳкими ҷанбаҳои зеҳниву захираҳои илмии донишгоҳ дар истифодаи 
самараноки васоити илмиву техникӣ дар раванди таълим.  

Ҳамзамон, густариш бахшидан ба самтҳои фаъолияти таълимӣ ва 
методии донишгоҳ ва заминаҳои истифодаи самараноки васоити илмиву 
техникӣ дар раванди таълим дар донишгоҳ мебошад. 

Раѐсати таълим (сардор: н.и.и., дотсент Тоҷзод Далер Ҳамропур)  

дар навбати худ аз чунин серсохторҳо иборат аст: 

- маркази бақайдгирӣ ва машварат (мудир: Шаҳроми Бахтиѐр); 

- бахши идоракунӣ ва мониторинги сифати таҳсилот (мудир: н.и.ф-м, 
дотсент Ахмедов Раҳматхӯҷа); 

- шӯъбаи таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавон (мудир 
Маҷидзода Муҳаббат); 

- шӯъбаи тайѐрӣ (мудир: н.и.и., дотсент Каримов Мирзобаҳодур 
Қодирович); 

- маркази тестӣ (сардор: н.и.фил., дотсент Маюнусов Дониш 
Фазлиддинович); 

- маркази таҳсилоти фосилавӣ (сардор: Ҳомитов Далериддин 
Шамсиевич). 
 

Фаъолияти таълимї (тањсилотї) маќсади стратегї 

Соњиб гаштан ба маќоми љањонї дар омоданамоии мутахассисони 
соњањои њуќуќшиносї, тиљорат, сиѐсатшиносї, лингвистика, дипломатия, 
системањои автоматикунонидашуда ва технологияњои иттилоотию 
коммуникатсионї бо роњњои такмили системаи тањсилоти касбї аз 
њисоби љорї намудани технологияњои нав дар раванди тањсилот, 
тањкими интегратсияи раванди таълим ва тањќиќотњои илмї аз љумлаи 
тараќќиѐти системаи бисѐрзинагию бетанафуси тањсилоти касбии 
мутахассисон дар њамаи марњилањои фаъолияти мењнатии онњо ба њисоб 
меравад. 
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Мустањкам намудани мавќеи донишгоњ њамчун маркази минтаќавии 
салоњият дар соњаи технологияи навини тањсилот, бо назардошти сатњи 
дастовардњои маќоми маркази љумњуриявии илмию тањсилотї мањсуб 
меѐбад. 

Таъсиси муњити инноватсионии тањсилот бо маќсади диверсифи-
катсия ва соњаи наќли технологияњои таълимї барои омода намудани 
мутахассисони раќобатпазир ба бозори мењнат ва хољагии халќи 
љумњурї зарур аст, ки имкониятињои њалли масъалањои илмї ва амалии 
истењсолоти кишварро вобаста ба ва сатњи љањонї дошта баробар намуд. 

 

Вазифањои стратегї: 

- азнавсозї ва тањкими муњтавои тањсилот дар асоси мустањкамнамоии 
тайѐрии бунѐди фундаменталї, пайвасти раванди таълим ва тањќиќотњои 
илмї, мувофиќати мавзўъњои тањќиќотњои илмї ва лоињањои 
машѓулиятњои омўзонидашаванда, истифодаи натиљањои тањќиќот дар 
барномањои таълимї; 
- интегратсияи минбаъда бо пажўњишгоњњои Академияи илмњои ЉТ дар 
фаъолияти инноватсионии соњаи илмњои бунѐдї ва тањсилотї; 
- пањннамоии доманаи барномањои тањсилотии истифодашаванда; 
- зиѐднамоии њиссаи омодагии маќсадноки ањдномавї; 
- фаъолияти пурсамари донишгоњ дар омоданамої ва иљрои барномањои 
маќсаднокии сатњи љумњуриявї ва байналхалќии рушд дар њиссаи 
таъминоти кадрї; 

- тараќќӣ додани тањсилоти лоињавии донишљўѐн ва мутахассисон дар 
асоси њамкорї ва ба манфиати муассисањои кластерњои инноватсионию  
саноатї дар ќолаби тањќиќотњои фундаменталї ва амалї дар љараѐни 
амалинамоии инноватсия: 
- коркард ва амалинамоии методологияи инноватсионї ва таъминоти 
таълимию методї дар баланд бардоштани сифати омоданамоии 
мутахассисон дар соњањои њуќуќшиносї, иќтисодиѐт, сиѐсат ва 
идоракунии корхонањо ташкилотњо ва муассисањо; 
- коркарди усулњои замонавии моделсозї, тањлил ва реструктуризатсияи 
бинес – равандњо, аз он љумла системањои корпоративии иттилоот, ки 
раќобатпазирии мањсулотњои инноватсиониро таъмин менамояд, 
мӯњлати истењсолотро танзим харољотро кам ва сифатнокиро баланд 
мебардорад; 
- тараќќиѐт ва такмили технологияњои инноватсионии тањсилотро бо 
истифодаи принсипњои мунтазами тањсилоти бисѐрзинавї, курсњои 
тайѐрї, маълумоти аввали тањсилоти касбии олї (бакалавр, мутахассис, 
магистр), тањсилоти баъди МТОК (магистрантњо, аспирантњо, 
докторантњо) тањсилоти иловагї (тањсилоти олии дуввум, такмили 
ихтисос, тањсилоти муттасил) ба роњ мондан; 
- амалинамоии лоињањои пилотї, истифодаи структурањои модулии 
барномањои асосии тањсилотї ва системаи воњидњои санљишї (кредитњо) 
ва ташкили шароити мусоид барои гузариши пурра ба чунин шакли 
тањсилот;  
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- коркард ва љоринамоии амалиѐтњои инноватсионї барои омўзиш, 
пурзўр намудани маќоми кори мустаќилонаи донишљў ва такмили 
назорати дониши донишљўѐн дар њамаи зинањои тањсилот дар асоси 
технологияњои иттилоотию коммуникатсионї, таъмини иштироки 
донишљўѐн дар фаъолияти инноватсионии сохторњои донишгоњ; 
- истифодаи медиамарказњо ва шабакањои иттилоотию коммуникатсионї 
барои дастрасии пурраи донишљўѐн ва омўзгорон ба захирањои 
иттилоотии МТОК–њои љумњурї ва фарогирии муњити иттилоотї 
љањонї; 
- васеъ намудани њаљми тањсилоти фосилавї бо роњњои истифодаи 
захирањои медимарказњои байни МТОК, китобхонањои илмию техникї 
аз он љумла амалинамоии хизматрасонињои иловагии тањсилотї 
(тањсилоти олии дуюм, тањсилоти иловагї, такмили ихтисос ва ѓайра); 
- ташкили марказњои байналхалќии дорои иљозатномаи такмили ихтисос 
ва тренингњо дар асоси технологияи муосири љањонї; 
- такмил ва коркарди системаи идораи сифати тањсилот дар донишгоњ, 
таъмини ташкили аудитњои дохилї ва берунии мунтазами сифати 
барномањои тањсилот ва фанњои таълимї. Сертификатсияи системаи 
идораи сифати тањсилот; 
- ташкили муштарак бо муассисањои хољагии халќи љумњурї 
мониторинги талабот ва таклифот ба мутахассисони соњањои гуногунии 
хољагї. Омоданамоии барномањои њамкорї бо муассисањои хусусї ва 
давлатї дар таъмини хатмкунандагон бо љойњои корї; 
- њамкории раводид бо муассисањои олии таълимии базавии љумњурї, 
коркарди барномаи њамкории комплексї, ки табодули таљрибаи байни 
донишљўѐн, аспирантон, докторантону омўзгоронро фаро мегирад; 
- мустањкамнамоии мавќеи донишгоњ дар бозори байналмилалии 
хизматрасонии тањсилотї бо роњњои аз нав коркарди барномањои 
тањсилотї.  

Соњиб гаштан ба аккредитатсияи байналхалќї. Фароњам овардани 
имкониятњои мусоид дар азхуднамоии забонњои хориљї барои 
муњассилин ва њам њайати омўзгорону профессорон; 
- рушди интенсивии таъминоти иттилоотии љараѐни тањсилот, ноил 
гаштан ба дастовардњои касбї аз натиљаи истифодаи васеи захирањои 
иттилоотии вобастаи тањсилот; 
- ташкили системаи самаранокии таъминоти кадрии љараѐни тањсил дар 
донишгоњ. Такмилу аз навбаррасии системаи банаќшагирии сарбории 
таълимї ва пардохти музди мењнатї омўзгорон бо усули оптимизатсияи 
љараѐни тањсил аз рўи критерияи «сифат - харољот», тараќќӣ додани 
механизмњои нави молиякунонии фаъолияи сохторњо. 



Нақша – чорабиниҳои дурнамои раёсати таълими ДДҲБСТ  

барои солҳои 2019 – 2023 
 

№ 

б/т 
Номгӯи чорабинӣ 

Мӯҳлати 

баргузорӣ 
Масъулин Эзоҳ 

1 2 3 4 5 

1.  

Ҷалби бештари омӯзгорони дараҷа ва унвони 

илмидошта ба донишгоҳ Мунтазам 

Раѐсати донишгоҳ, раѐсати 

таълим, деканати 

факултетҳо, кафедраҳо 

Эълони озмунҳо, даъвати 

бевосита 

2.  

Таҳияи нақша – чорабиниҳо оид ба роҳ мондани 

бозомӯзии кадрҳои омӯзгорӣ, такмили сатҳи 

касбии онҳо бо назардошти омӯзиши дар 

муассисаҳои базавии олии таълимӣ ва ҷалби 

мутахассисони варзидаи соҳа 

2019-2023 

(барои 5 сол) 

Раѐсати таълим, маркази 

таълимии «Маърифат», 

кафедраҳо 

Мутобиқан ба нақшаҳои 

кории кафедраҳо ва 

деканату раѐсати таълим 

3.  

Такмили фаъолияти Шӯрои илмӣ – методии 

донишгоҳ, Шӯрои илмӣ – методии факултетҳо, 

семинарҳои таълимию методии кафедраҳо ва 

факултетҳо, комиссияи таълимии кафедраҳо 

2019-2023 

(барои 5 сол) 

Раѐсати таълим, раѐсати 

илм ва рушди 

инноватсионӣ, деканати 

факултетҳо, кафедраҳо 

Баррасӣ ва азнав қабулна-

моии нақшаҳои корӣ, бево-

сита ташкили машваратҳои 

корӣ бо омӯзгорон 

4.  

Таҳия ва такмили нақшаҳои таълифоти корҳои 

таълимӣ ва методии омӯзгорони донишгоҳ Ҳар сол 

Раѐсати таълим, деканати 

факултетҳо, мудирони 

кафедраҳо 

Дар асоси нақшаҳои 

кафедра 

5.  

Таҳти назорат қарор додани маълумотнома дар 

бораи натиҷаи аттестатсияи ДДҲБСТ дар ш. 

Хуҷанд аз 12.06.2015 ва омодагӣ ба аттестатсияи 

навбатии донишгоҳ 

2019-2020 

Раѐсати донишгоҳ, раѐсати 

таълим ва дигар сохторҳои 

марбутаи донишгоҳ 

Маълумотномаи Хадамоти 

давлатии назорат дар соҳаи 

маориф 

6.  

Такмили минбаъдаи базаи моддию техникӣ (ха-

ридории технологияи компютерӣ, ташкили лабо-

раторияҳои тахассусмандӣ ва дигар кабинетҳои 

методӣ) 

Мунтазам 

Раѐсати донишгоҳ,  

раѐсати корҳои иқтисодӣ 

ва молиявӣ, раѐсати 

таълим 

Нақшаи дурнамои раѐсати 

корҳои иқтисодӣ ва молиявӣ 
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7.  

Ташкили тафтишҳо ва натиҷабардорӣ аз фаъо-

лияти таълимию методии факултетҳо ва кафедраҳо 2019-2023 

Раѐсати донишгоҳ, раѐсати 

таълим ва дигар сохторҳои 

марбутаи донишгоҳ 

Нақшаи ҷаласаҳои раѐсати 

донишгоҳ ва Шӯрои илмӣ – 

методии донишгоҳ 

8.  

Доир намоии конфронсҳои илмӣ – амалӣ марбут 

ба корҳои таълимӣ ва методӣ ва сифати таҳсилот Ҳар сол 

Раѐсати таълим, БИМСТ, 

раѐсати илм ва рушди 

инноватсионӣ 

Нақшаҳои барпонамоии 

конференсияҳо дар 

донишгоҳ 

9.  

Даъватнамоии олимон ва мутахассисони варзидаи 

соҳаҳои гуногуни хоҷагии халқ ба донишгоҳ бо 

мақсади доирнамоии мизҳои мудаввар, машварат - 

семинарҳо 

Мунтазам 
Раѐсати донишгоҳ,  

раѐсати таълим 

Шӯъбаи таҷрибаомӯзӣ ва 

кор бо мутахассисони ҷавон 

10.  

Ба аккредитатсияи байналмилалӣ омода намудани 

барномаҳои таълимӣ (ихтисосҳо) Ҳар сол 

Раѐсати донишгоҳ, раѐсати 

таълим, шӯъбаи муноси-

батҳои байналмилалӣ 

Даъвати экспертони 

байналмилалӣ 

11.  

Танзими фонди аудиторӣ (ташкили синфхонаҳои 

нав) Мунтазам 

Раѐсати донишгоҳ, раѐсати 

корҳои иқтисодӣ ва 

молиявӣ, раѐсати таълим 

Нақшаи дурнамои раѐсати 

корҳои иқтисодӣ ва молиявӣ 

12.  

Пешниҳоди таклифотҳо оиди такмили барнома ва 

идораи электронии раванди таълим дар донишгоҳ Мунтазам 

Раѐсати таълим, раѐсати 

илм ва рушди 

инноватсионӣ 

Барномаҳои ALFA-XPress   

ва Moodle 

 

Наќшаи раёсати таълим оид ба тавсияҳо нисбат ба натиҷаи  
аккредитатсияи Агентии мустаќили аккредитатсия ва рейтинг 

 

№ Номгӯи чорабинї 
Мӯҳлати 

иҷроиш 
Масъулин 

1.  Ба тартиб даровардани ҳуҷҷатҳо оид ба рушди донишгоҳ дар 

доираи сиѐсати ягонаи донишгоҳ ва таҳияи Сиѐсатӣ таъмини 

сифат дар шакли њуљљати алоњидаи барномавї 

Оѓози соли 

хониши  

2019-2020 

Раѐсати донишгоњ, деканати факултетњо ва 

мудирони кафедрањо 
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2.  Бо омӯзгорон доирнамоии семинар-машваратҳои омӯзишӣ оид 

ба тарроҳӣ ва ташаккули Барномаи таълимӣ, (БМ) ки ба фаъо-

лияти пурсамари сиѐсати сифатнокии донишгоҳ нигаронида 

шудааст. 

Оѓози 

нимсолањои 

таълим 

Раѐсати таълим ва шўъбаи робитањои 

байналмилалї 

3.  Ба маъмурияти БТ тавсия дода шавад, истифода аз техно-

логияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ ба низом даровар-

дани системаи ҷамъоварӣ, таҳлил ва идоракунии иттилоот 

Давоми  

сол 

Раѐсати таълим, раѐсати илм ва инноватсия, 

кафедрањои молия, муносибатњои байнлахал-

ќї ва кафедрањои факултети њуќуќшиносї 

4.  Тавсия дода мешавад, ки дар идоракунии БТ, донишҷӯѐн, 

омӯзгорон, корфармоѐн ва шариконро ҷалб намояд; Мунтазам 

Раѐсати таълим, декани факултетњо, кафедра-

њо ва шўъбаи таљрибаомўзї ва кор бо 

мутахассисони љавон 

5.  Муқаррароти назорати мониторингӣ ва арзѐбии иҷрои БТ-ро 

амалӣ намояд; 

Хар се  

моњ 

БИМСТ, деканати факултети њуќуќшиносї, 

сиѐсатшиносї ва муносибатњои байналхалќї 

6.  Барои мунтазам татбиқ намудани тадқиқотҳои худи донишгоҳ 

дар соҳаи методикаи таълими фанҳои таълимии барномаҳои 

аккредитатсияшуда чораҷӯи намояд; 

Дар њар 

нимсола 

БИМСТ, кафедрањои молия ва ќарз, муноси-

батњои байналхалќї ва кафедрањои факул-

тети њуќуќшиносї 

7.  Васеъ кардани ҷуғрофияи бозомӯзии такмили ихтисоси 

муассисаҳои таълимии пешрафта, хусусан дар самти Аврупо; Мунтазам 

Шӯъбаи таљрибаомўзї ва кор бо мутахасси-

сони љавон, шўъбаи муносибатњои байнал-

халќї 

8.  Таҳияи барномаҳои сафарбаркунии берунӣ ва дохилии 

донишҷӯѐни БТ-и аккредитатсияшуда, инчунин ба онҳо дар 
гирифтани грантҳои хориҷӣ барои таҳсил; 

Давоми  
сол 

Раѐсати донишгоњ ва шўъбаи муносибатњои 
байналхалќї 

9.  Нақшаи ба низом даровардани фаъолияти ассотсиатсияҳо / 

ассотсиатсияи хатмкунандагон ва ҷалби донишҷӯѐни курсҳои 

болои ба он; 

Оѓози  

сол 

Шўъбаи таљрибаомўзї ва кор бо 

мутахассисони љавон 

10.  Гузаронидани корҳо оид ба навсозӣ ва ташкили мунтазам нав 

кардани иттилоот дар вебсайти донишгоҳ дар доираи 

барномаҳои таълимии татбиқшаванда бо нишон додани 

иттилооти фардии инфиродӣ дар бораи ҳайати омӯзгорон; 

Оѓози њар 

нимсола 

Раѐсати кадрњо ва корњои махсус, шўъбаи 

тањлил ва иттилоот ва шўъбаи муносибатњои 

байналхалќї 

  



 
 
 
 

2. Таъсиси ихтисосхои нав ва ҷорӣ намудани усулҳои нави таълим 
 

Соли хониши 2020 – 2021 

1-31 03 04-Информатика 

1-25 01 05-Омор 

1-25 01 02-Иктисодиѐт 

1-23 01 06-01-Сиѐсатшиносї (фаъолияти сиѐсї-њуќуќї) 

Соли хониши 2021 – 2022 

1-93 01 01-Фаъолияти њифзи њуќуќ 

1-93 01 02-Санљиши судї 

1-26 01 02-Идораи давлатї ва њуќуќ 

1-25 01-02 – Иқтисодиѐт 

Соли хониши 2022 – 2023 

1-23 01 06-01-Сиѐсатшиносї  (фаъолияти сиѐсї-њуќуќї) 

1-02 05 03-02-Математика. Информатика 

1-02 01 02-Таърих. Ихтисоси  иловагї (њуќуќ) 

1-02 04 05-03 – География. Иқтисодиѐт 

Соли хониши 2023 – 2024 

1-21 05 02 08- Забони хориљї (забони англисї)  

1-40 01 02-02 02-Иқтисодиѐти рақамӣ 

1-36 04 02 – Электроникаи саноатӣ 

1-26 02 01 10-Соҳибкории иҷтимої 

 
 



5. Нақшаи дурнамоии афзоиши теъдоди донишҷӯёни ихтисосҳои донишгоҳ  

дар шӯъбаи рӯзона ва ғоибона (таҳсилоти фосилавӣ) 

№ Ихтисосхо 
2019 2020 2021 2022 2023 

ш/р ш/ғ ш/р ш/ғ ш/р ш/ғ ш/р ш/ғ ш/р ш/ғ 

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

1. 1-24 01 02 - Ҳуқуқшиносӣ 1124 767 860 695 728 695 612 655 600 635 

2. 1-24 01 01 - Ҳуқуқи байналмиллалӣ 49 21 74 46 99 71 124 96 130 100 

3. 1-24 01 03 - Ҳуқуқи иқтисодӣ 47 8 72 33 97 58 122 83 125 90 

4. 1-25 01 07 - Иқтисодиѐт ва идора дар корхона 84 4 89 29 96 54 100 79 100 80 

5. 1-26 01 01 - Идораи давлатӣ 87 240 90 228 98 205 97 165 100 170 

6. 1-26 02 03 - Маркетинг 26 13 51 38 76 63 75 88 100 90 
7. 1-26 02 03 09 - Маркетинг дар КАС 35 0 26 0 12 0 0 0 0 0 
8. 1-26 02 02 - Менеҷмент 24 8 49 33 74 58 75 83 80 80 

9. 1-26 02 02 01 - Менеҷменти молиявӣ 51 0 38 0 22 0 0 0 0 0 

10. 1-26 02 01 - Бизнес-маъмуриятчигӣ 61 8 75 33 85 58 97 83 100 85 

11. 1-25 01 03 - Иқтисодиѐти ҷаҳонӣ 167 11 185 36 183 61 201 75 210 80 

12. 1-23 01 06-03 - Сиѐсатшиносӣ 80 18 86 25 92 50 100 75 100 100 

13. 1-23 01 01 - Муносибатҳои байналмиллалӣ (дипломатия) 235 0 194 0 202 0 204 0 200 0 

14. 1-96 01 01 - Хадамоти гумрукӣ 204 114 219 125 212 125 200 126 200 130 

15. 1-23 01 02-02 - Таъмини забонии робитаҳои 

байнифарҳангӣ (сайѐҳии байналмиллалӣ) 

26 0 51 0 76 0 76 0 80 0 

16. 1-23 01 02-04 - Таъминоти забонии робитаҳои 
байнифарҳангӣ (муносибатҳои сиѐсии берунӣ) 

94 0 88 0 100 0 100 0 100 0 

17. 1-23 01 02-05 - Таъминоти забонии робитаҳои 
байнифарҳангӣ (робитаҳои иқтисодии берунӣ) 

26 0 51 0 76 0 76 0 80 0 

18. 1-21 03 01-05 - Таърих (сиѐсатшиносӣ) 94 48 92 73 100 98 102 100 110 110 

19. 1-25 01 04 - Молия ва қарз 531 402 534 363 519 338 500 310 520 320 

20. 1-25 01 04 -02 - Кори бонкӣ 156 130 183 155 197 180 201 203 200 210 

21. 1-25 01 08 - Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит 327 356 311 354 309 326 300 276 300 300 

22. 1-25 01 11 - Аудит ва ревизия 126 22 153 72 178 122 198 172 200 180 
23. 1-25 01 04-03 - Андоз ва андозбандӣ 205 48 213 98 206 148 198 198 200 200 

24. 1-40 01 01-02 - Системаҳои автоматикунонидашуда 136 73 164 76 177 84 198 134 200 140 
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25. 1-40 01 02-02 - Технология ва низоми иттилоотӣ (дар 
иқтисодиѐт) 

173 82 210 107 210 132 214 114 220 110 

26. 1-45 01 01-03 - Технологияи иттилоотию идоракунии 
телеком-муникатсионӣ 

118 0 114 0 112 0 102 0 110 0 

27. 1-31 03 04-08 - WEB-дизайн дар графикаи компютерӣ 67 0 86 0 97 0 100 0 100 0 

28. 1-40 01 02-02 01 - Технологияи иттилоотии ҳисоби 
бухгалтерӣ 

27 0 52 0 77 0 102 0 110 0 

29. 1-40 01 02-04 - Низом ва технологияи иттилоотӣ (дар 
коркард ва пешниҳоди иттилоот) 

40 0 31 0 19 0 0 0 0 0 

30. 1-31 03 04-Информатика 0 0 25 0 50 0 75 0 100 0 
31. 1-25 01 05- Омор  0 0 25 0 50 0 75 0 100 0 
32. 1-25 01 02 - Иқтисодиѐт 0 0 25 0 50 0 75 0 100 0 

33. 1-23 01 06-01-Сиѐсатшиносӣ (фаъолияти сиѐсӣ-ҳуқуқӣ 0 0 25 0 50 0 75 0 100 0 

34. 1-93 01 01- Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ 0 0 25 0 50 0 75 0 100 0 

35. 1-93 01 02- Санҷиши судӣ 0 0 25 0 50 0 75 0 100 0 

36. 1-26 01 02- Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ 0 0 25 0 50 0 75 0 100 0 

Ҳамагӣ: 4420 2373 4616 2619 4879 2926 4999 3115 5275 3210 

 

Нақшаи дурнамоии хатми ихтисосҳои донишгоҳ дар шӯъбаи рӯзона ва ғоибона (таҳсилоти фосилавӣ) 

№ Ихтисосхо 
2019 2020 2021 2022 2023 

ш/р ш/г ш/р ш/г ш/р ш/г ш/р ш/г ш/р ш/г 

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

1. 1-24 01 02 - Ҳуқуқшиносӣ 416 207 282 210 266 175 162 230 170 135 

2. 1-24 01 01 - Ҳуқуқи байналмиллалӣ 0 0 0 0 0 0 50 21 50 25 

3. 1-24 01 03 - Ҳуқуқи иқтисодӣ 0 0 0 0 0 0 50 8 50 10 

4. 1-25 01 07 - Иқтисодиѐт ва идора дар корхона 20 0 18 0 21 0 25 0 25 0 

5. 1-26 01 01 - Идораи давлатӣ 22 37 17 48 26 65 23 70 25 70 

6. 1-26 02 03 - Маркетинг 0 0 0 0 0 0 26 0 25 0 
7. 1-26 02 03 09 - Маркетинг дар КАС 9 0 14 0 12 0 0 0 0 0 
8. 1-26 02 02 - Менеҷмент 0 0 0 0 0 0 24 0 25 0 

9. 1-26 02 02 01 - Менеҷменти молиявӣ 13 0 16 0 22 0 0 0 0 0 

10. 1-26 02 01 - Бизнес-маъмуриятчигӣ 11 0 15 0 13 0 20 0 20 0 
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11. 1-25 01 03 - Иқтисодиѐти ҷаҳонӣ 32 0 52 0 32 0 52 11 50 0 

12. 1-23 01 06-03 - Сиѐсатшиносӣ 19 0 19 0 17 0 25 0 25 0 

13. 1-23 01 01 - Муносибатҳои байналмиллалӣ (дипломатия) 91 0 42 0 48 0 54 0 55 0 

14. 1-96 01 01 - Хадамоти гумрукӣ 35 14 57 25 62 24 50 26 50 25 

15. 1-23 01 02-02 - Таъмини забонии робитаҳои байнифарҳангӣ 

(сайѐҳии байналмиллалӣ) 

0 0 0 0 0 0 26 0 25 0 

16. 1-23 01 02-04 - Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ 
(муносибатҳои сиѐсии берунӣ) 

31 0 13 0 25 0 25 0 25 0 

17. 1-23 01 02-05 - Таъминоти забонии робитаҳои байнифарҳангӣ 
(робитаҳои иқтисодии берунӣ) 

0 0 0 0 0 0 26 0 25 0 

18. 1-21 03 01-05 - Таърих (сиѐсатшиносӣ) 27 0 17 0 23 21 26 20 25 20 

19. 1-25 01 04 - Молия ва қарз 122 89 140 75 145 86 122 73 125 75 

20. 1-25 01 04 -02 - Кори бонкӣ 23 25 36 25 46 27 51 23 50 25 

21. 1-25 01 08 - Баҳисобгирии бухгалтерӣ, таҳлил ва аудит 91 52 77 78 88 100 70 90 70 90 

22. 1-25 01 11 - Аудит ва ревизия 23 0 25 0 30 0 48 0 50 0 
23. 1-25 01 04-03 - Андоз ва андозбандӣ 42 0 57 0 58 0 47 0 50 0 

24. 1-40 01 01-02 - Системаҳои автоматикунонидашуда 22 22 37 42 29 0 48 0 50 0 

25. 1-40 01 02-02 - Технология ва низоми иттил. (дар иқтисодиѐт) 13 0 51 0 41 43 49 33 50 35 

26. 1-45 01 01-03 - Технологияи иттилоотию идоракунии 
телекоммуникатсионӣ 

29 0 27 0 35 0 26 0 25 0 

27. 1-31 03 04-08 - WEB-дизайн дар графикаи компютерӣ 6 0 14 0 23 0 24 0 25 0 

28. 1-40 01 02-02 01 - Технологияи иттилоотии ҳисоби бухгалтерӣ 0 0 0 0 0 0 27 0 30 0 

29. 1-40 01 02-04 - Низом ва технологияи иттилоотӣ (дар коркард ва 

пешниҳоди иттилоот) 

9 0 12 0 19 0 0 0 0 0 

30. 1-31 03 04-Информатика 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 
31. 1-25 01 05- Омор  0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 
32. 1-25 01 02 - Иқтисодиѐт 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 

33. 1-23 01 06-01-Сиѐсатшиносӣ(фаъолияти сиѐсӣ-ҳуқуқӣ 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 

34. 1-93 01 01- Фаъолияти ҳифзи ҳуқуқ 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 

35. 1-93 01 02- Санҷиши судӣ 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 

36. 1-26 01 02- Идораи давлатӣ ва ҳуқуқ 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 

Ҳамагӣ: 1106 446 1038 503 1081 541 1176 605 1370 510 



II. Нақшаи дурнамои тараққиёти зерсохторҳои раёсати таълим  

барои солҳои 2019-2023 

- маркази бақайдгирӣ ва машварат (мудир: Шаҳроми Бахтиѐр); 

- бахши идоракунӣ ва мониторинги сифати таҳсилот (мудир: н.и.ф-м, дотсент Ахмедов Раҳматхӯҷа); 

- шӯъбаи таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавон  (мудир Маҷидзода Муҳаббат); 

- шӯъбаи тайѐрӣ (мудир: н.и.и., дотсент Каримов Мирзобаҳодур Қодирович); 

- маркази тестӣ (сардор: н.и.фил., дотсент Майнусов Дониш Фазлиддинович); 

- маркази таҳсилоти фосилавӣ (сардор: Ҳомитов Далериддин Шамсиевич). 

 

Наќшаи дурнамои маркази баќайдгирї ва машварат  

дар солҳои 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 
 

Р/т Номгўи чорабинињо Мўњлати иљроиш Масъулин 

1 Шиносої бо санадњои нави меъѐрию-њукукї дар љодаи 
таълим вобаста ба ќарорњои мушовараи Вазорати 
маориф ва илми ЉТ ва истифодаю татбиќи онњо дар 
љараѐни фаъолияти корӣ 

Дар љараѐни соли 
хониш 

Мудири маркази бақайдгирӣ ва машварат, 
офис-бақайдгирандагон 

2 Мураттабсозии наќшањои кории таълимии шўъбаи 
рўзона ва ғоибона мувофиќи наќшањои типпии таълимї 
барои соли хониш 

Дар ибтидои солҳои 
хониш 

Раѐсати таълим, мудири маркази бақайд-
гирӣ ва машварат, офис-бақайдгирандагон 

3 Тартиб додани шакли электронии наќшаи кории таълим 
дар барномаи Alfa-xpress. 

Дар ибтидои солҳои 
хониш 

Мудири маркази бақайдгирӣ ва машварат, 
мутахассиси раѐсати таълим ва барномасоз 

4 Автоматикунонии раванди холгузории триместри 
донишҷӯѐн дар барномаи Алфа-экспресс 

Соли хониши 2019-
2020 

Мудири маркази бақайдгирӣ ва машварат, 

бахши технологияҳои иттилоотӣ ва 
инноватсионӣ 

5 Коркарди механизми бартараф намудани фарқиятҳои 

фаннӣ ва автоматикунонии холгузории донишҷӯѐни 
фарқиятсупоранда 

Соли хониши 2019-
2020 

Мудири маркази бақайдгирӣ ва машварат, 

бахши технологияҳои иттилоотӣ ва инно-
ватсионӣ 
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6 Иштирок дар назди комиссия оид ба барқарор, хориҷ ва 
интиқоли донишҷӯѐн, ташхиси аризаҳои донишҷӯѐн, 
муайян намудани фарқиятҳои фаннӣ 

Солҳои хониши  
2019-2021 

Мудири шўъба ва офис-баќайдгирандагон 

7 Тањияи лоињаи пешнињод оиди аз курс ба курсгузаронии 
донишљўѐни факултетњои донишгоњ 

Июн-июл Мутахассис, барномасоз ва баќайдги-
рандагон 

8 Тайѐр намудани вараќањои холгузории шуъбаҳои рӯзона 
ва ѓоибона 

сентябр – март Мудири шўъба, офис- баќайдгирандагон 

9 Иштирок дар ҷаласаҳои назди раѐсати таълим Мунтазам Мудири шўъба, офис- баќайдгирандагон 

10 Такмили вазифањои функсионалии кормандони шўъба ва 
шинос намудани аъзоѐн бо он 

2019-2020 Мудири шўъба 

11 Омоданамоии гузориши муфассал дар љаласаи шўрои 
олимони донишгоњ оиди ќарздорони академй 

Тибқи нақшаи ҷаласаи 
шӯрои олимони 

донишгоҳ 

Мудири шўъба 

12 Омоданамоии гузориш дар љаласаи ректорат оиди 
машѓулиятњои такрорї 

Ноябр Мудири шўъба 

13 Иштироки фаъол дар чорабиниҳои ҷамъиятии донишгоҳ, 
шаҳрӣ ва вилоятӣ 

2020-2023 Мудири шўъба, офис-бақайдгирадагон 

14 Барасмиятдарории наќшањои таълимии фардии 
донишљўѐн ва такмили сохтори он 

2019-2023 Мудири шўъба ва офис-аќайдгирандагон 

15 Таъмини донишљўѐн бо њуљљатњои зарурии меъѐрии 
њуќукї 

мунтазам Мудири шўъба ва офис-аќайдгирандагон 

16 Назорати рафти машѓулиятњо дар факултетњо мунтазам Мудири шўъба ва офис-аќайдгирандагон 

17 Назорати истифодаи самараноки шабакаи ягонаи 
компютерї дар раванди холгузории донишҷӯѐн 

мунтазам Мудири шўъба ва офис-аќайдгирандагон 

18 Иштирок дар љаласањои ректорат доири масъалаи «Вазъи 
таълим, њолати вараќањои холгузорї ва њуљљатгузорї дар 
факултетњо» 

Мувофиќи 
наќшаи ректорат 

Мудири шўъба 

19 Кор бо донишљуѐни ќарзи академидошта Октябр Офис- баќайдгирандагон 
20 Ташкили машѓулиятњои такрорї барои донишљўѐни 

ќарзи академидошта 
Ноябр, феврал Мудири шўъба ва офис-аќайдгирандагон 

21 Назорати раванди имтињоноти фосилавї ва ниҳоӣ Мувофиќи љадвали 
љараѐни таълим 

Мудири шўъба, офис- баќайдгирандагон 
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22 Љамъбасти натиљањои имтињони фосилавї ва ниҳої, 
муайян намудани рейтинги донишљўѐн ва пешнињоди он 
ба декани факултетњои мувофиќ барои тањлил ва 
чораандешї 

Мувофиќи 
љадвали љараѐни 

таълим 

Мудири шўъба, офис-баќайдгирандагон 

23 Тартибдињї ва ба расмият даровардани транскрипт 
(маълумотномаи академї) барои њар як донишљў 

Пас аз љамъбасти 
сессияњои 

имтињонотї 

Офис-баќайдгирандагони факултетњо 

24 Бо роњи худомўзї, бозомўзї, такмили ихтисос, иштирок 
намудан дар семинарњои њайати омўзгорон, дотсенту 
профессорон барои фаъолият дар шароити низоми 
тањсилоти кредитї 

2019-2020,  
2020-2023 

Мудири шўъба, офис-баќайдгирандагон 

25 Ташкили семинарњо дар факултетњои донишгоњ барои 
курсњои якум доир ба низоми кредитии тањсил ва меъѐри 
бањогузорї 

Дар ибтидои соли 
хониш 

Мудири шўъба, офис-баќайдгирандагон 

26 Омода намудани ҳуҷҷатҳои хатмкунандагони шуъбаҳои 

рӯзона ва ғоибона 

Феврал, март Мудири шўъба, офис-баќайдгирандагон 

27 Тањияи лоињаи фармон љињати аз курс ба курс гузарони-
дани донишљўѐн дар асоси натиљањои сессияњои 
имтињонї 

Июн Мудири шўъба, офис-баќайдгирандагон 

28 Љамъбасти натиљаи сессияњои зимистона ва тобистонаи 
санљишу имтињонот ва тањлили он. 

Январ-июн Мудири шўъба, офис-баќайдгирандагон 

29 Омода намудани замимањо барои дипломи хатмкунан-
даҳо 

Июн Офис-баќайдгирандагони 
шўъба 

30 Автоматикунонии раванди холгузории триместри 
донишҷӯѐн дар барномаи Алфа-экспресс 

Соли хониши  
2019-2023 

Мудири шўъба, бахши технологияҳои 

иттилоотӣ ва инноватсионӣ 
 

Наќшаи дурнамои БИМСТ  

дар солҳои 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 

№ 
р/т 

Номгўи  
чорабинињо 

Мўњлати  
иљро 

Шахсони  
масъул 

1.  То оѓози соли хониши  2019-2020  номгӯи фанҳои таълимии кафедра дар асоси нақшаи таълимӣ аз 
тарафи мудирони кафедра ва сохторҳои раѐсати таълим мавриди омӯзиш қарор додашуда вобаста 

2019-2020 Факултет ва 
кафедрањо 
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ба самти ихтисос таснифот карда шавад (бархе аз фанҳои таълимӣ ба самти тахассус мувофиқат 
намекунанд); 

2.  аз тарафи мудирони  кафедраҳо зинабандии фанҳои таълимӣ мувофиқи нимсолаҳои таҳсил ва 
солҳои хониш ба роҳ монда шавад: 

2019-2023 Факултет ва 
кафедрањо 

3.  барномаи  кории фанни таълимӣ дар асоси талаботи қарори мушовараи вазорати маориф ва илмӣ 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12.2015, № 31/24 омода карда шуда,зинабандии мавзӯъҳои фанни аз 
тарафи мудири кафедра ва омӯзгор-тартибдиҳанда ба низом дароварда шавад; 

2019-2023 Факултет ва 
кафедрањо 

4.  пояи таълимӣ-методии кафедраҳоро пурқувват намуда оид ба фанҳои таълимӣ китобҳои дарсӣ, 
КТМ, ДТМ, луѓатномаҳои тахассусии фанниро омода намуда дар ҷараѐни таълим мавриди 
истифода қарор диҳанд; 

2019-2023 Факултет ва 
кафедрањо 

5.  маводҳои презентатсионӣ (слайдҳо), тақсимотӣ ва ѐрирасонро дар асоси барномаи корӣ ва мавзӯи 
фаннӣ омода намуда (дар шакли дастур-китобча) дар ҷаласаи кафедра тасдиқ намоянд ва баъдан 
дар раванди машѓулиятҳо истифода намоянд; 

2019-2023 Факултет ва 
кафедрањо 

6.  фаъолияти семинари таълимӣ-методии кафедраро дар асоси нақшаи кории тасдиқнамуда(нақша 
бояд барои 10-моҳ, сентябр-июн омода гардад) ба роҳ монда дар ин самт корро ҷоннок 
намоянд,чунки аз фаъолияти ин семинар баланд бардоштани сатҳу сифати таълим ва савияи касбии 
омӯзгорон хело вобастагӣ дорад; 

2019-2020 Факултет ва 
кафедрањо 

7.  номгӯи мавзӯъҳои семинари мазкур бояд ба баланд бардоштани сатҳу сифати таълим, истифодаи 
услҳои фаъол ва баланд бардоштани савияи касбии омӯзгорон мусоидат намояд; 

2019-2023 Факултет ва 
кафедрањо 

8.  ташкили мизҳои гирд, семинарҳо ва конференсияҳоро дар мавзӯъњои гуногун оид ба самтҳои 

мухталифи таълим ба роҳ монанд; 

2019-2023 Факултет ва 
кафедрањо 

9.  ташкили дарсҳои кушод (аз тарафи ҳамаи омӯзгорон) ва намунавии (факат аз тарафи устодони 
собиқадор ва соҳибтаҷриба) омӯзгорони кафедраро мунтазам ба роҳ монда таҳлил ва муҳокимаи он 

дар алоҳидагӣ ва ҷаласаҳои кафедра  қарор дода шаванд; 

2019-2023 Факултет ва 
кафедрањо 

10.  ба сатҳу сифати барномаҳои корӣ ва мувофиқати он бо барномаи фаннӣ боз аҳамият дода шавад; 2019-2023 БИМСТ 

11.  риояи қарори мушовараи вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30.12.2015,№31/24 оид 

ба таҳия ва тасдиқ намудани барномаи кории фанни таълимӣ (силлабус)-ро ҳангоми омода 
намудани барномаи кории фаннии омӯзгорон зери назорати ҷиддӣ қарор диҳад; 

2019-2023 БИМСТ 

12.  мунтазам аз фанҳои таълимии умумӣ ва тахассусӣ гирифтани корҳои  санҷиши (хаттӣ)-ро дар байни 

гурӯҳҳои академӣ ба роҳ монда сатҳи донишазхудкунӣ ва фоизи пешрафтро муайян намояд; 

2019-2023 БИМСТ 
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13.  иштироки мунтазам ба дарсҳои омӯзгорон бо мақсади расонидани ѐрии методӣ; 2019-2023 БИМСТ 

14.  гирифтани пурсишномаҳо оид ба самтҳои мухталифи таълим ва омӯзгор аз нигоҳи донишҷӯ; 2019-2023 БИМСТ 

15.  ташкил ва баргузории мизҳои гирд, семинарҳо ва конференсияҳо дар мавзӯъҳои мухталифи таълим 
бо мақсади баланд бардоштани сатҳу сифати таълим; 

2019-2023 БИМСТ 

16.  омода намудани дастур оид ба ташкил ва гузаронидани машѓулиятҳои таълимӣ (лексионӣ, амалӣ, 

семинарӣ, лабораторӣ ва КМРО); 

2019-2023 БИМСТ 

17.  дар факултетҳо ташкили гӯшаи идоракунии сифати таҳсилот (ГИСТ)-ро ба роҳ монда дар он нишон 
додани сатҳи донишазхудкунӣ ва фоизи пешрафтро аз фанҳои таълимӣ мувофиқи кафедраҳо зери 

назорат қарор диҳанд. 

2019-2023 БИМСТ 

 

 

Наќшаи дурнамои шӯъбаи таҷрибаомӯзӣ ва кор бо мутахассисони ҷавон  

дар солҳои 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 

№ Номгўи чорабинињо Муњлати 
иљроиш 

Шахсони масъул 

1. Шароити мусоид фароњам овардан барои шарикони иљтимої-
кордињандагон. Ташкили дарсњои амалї барои мутахассисони 
варзида оид ба ихтисосњои дар бозори мењнат раќобатпазир 

 
2019-2023 

Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, ка-
федрањои тахассусї, ташкилоту муассиса 

2. Љалби кордињандагон барои таљрибаомўзии донишљўѐн ва бо кор 
таъмин намудани онњо 

 
2019-2023 

Раѐсати таълим, факултетњо, кафедрањои 
тахассусї, ташкилоту муассиса 

3. Ташкили пойгоњи таљрибаомўзї барои ихтисоси маркетинг дар 
комплекси агросаноатї, технология ва низоми иттилоотї 

2020-2021 Раѐсати донишгоњ, шуъба, факултети биз-нес 
ва идоракунї, кафедрањои тахассусї 

4. Ташкили Клиникаи њуќуќї дар назди донишгоњ барои 
донишљўѐни факултети њуќуќшиносї 

2020-2021 Раѐсати донишгоњ, шуъба, факултети 
њуќуќшиносї, кафедрањои тахассусї 

5. Тањияи дастурњои методї оид ба ташкилу баргузории 
таљрибаомўзї дар низоми кредитии тањсилот 

2019-2020 Раѐсати таълим, факултетњо, кафедрањои 
тахассусї, ташкилоту муассиса 

6. Муайян намудани рейтинги факултетњо оид ба таъминот бо љойи 
кории хатмкардагон 

2019-2023 Раѐсати таълим, факултетњо, кафедрањои 
тахассусї ташкилоту муассиса 

7. Мусоидат намудан бо иштироки фаъоли кордињандагон дар 
ташаккул ва инкишофи базаи моддию-техникии донишгоњ 

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, ка-
федрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 
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8. Тањияи механизми њавасмандгардонии кордињандагон дар раван-
ди тайѐр кардани кадрњо ва рохбарони фаъоли таљрибаомўзї аз 
донишгоњ ва ташкилотњо     

2020-2021 Раѐсати донишгоњ, шуъба, факултети њуќуќ-
шиносї, кафедрањои тахассусї, роњбарони 
таљрибаомўзї 

9. Тањлили эњтиѐљоти идорањои давлатї, корхонаву муассиса, 
ташкилот ба мутахассисони хатмкардаи донишгоњ 

2020-2021 Раѐсати таълим,шуъба, факултетњо, ка-
федрањои тахассусї, ташкилот, муассиса 

10. Тањияи механизми њамкорї бо идорањои давлатї, корхонаву 
муассиса, ташкилотњо, маќомоти шуѓли ањолї дар самти 
мусоидат барои бо кор таъмин намудани хатмкардагон 

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, шуѓли ањолї, факул-
тетњо, кафедрањои тахассусї, ташкилоту 
муассиса 

11. Ташкили бонки иттилоотии ташкилотњои њамкор дар заминаи 
шартномањо 

2019-2023 Шуъба, ташкилот, муассисањо 

12. Таъсиси энсиклопедияи хатмкардагони муваффаќ дар љомеа 2019-2021 факултетњо, кафедрањои тахассусї 

13. Њамкорї бо Раѐсати агентии мењнат ва шуѓли ањолии вилояти 
Суѓд ва дигар маќомотњо 

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, шуѓли ањолї, 
факултетњо, кафедрањои тахассусї, ташкилот 

14. Тањияи такмили механизми таъмин намудани хатмкунандагон бо 
љойи корї 

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 

15. Тањияи такмили механизми таъмин намудани хатмкунандагони 
маъюб, бепарастор ва имконияташон мањдуд бо љойи корї 

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, ка-
федрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 

16. Ташкили бонки иттилоотии хатмкардагон ва  хатмкунандагон аз 
рўи таъминот бо љойи корї 

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 

17. Гузаронидани мониторинг оид ба таъминоти љойи кории 
хатмкардагон 

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 

18. Баргузор намудани силсилавохўрињо, экскурсияњо, рўзњои дарњои 
кушод, гузаронидани дарсњои амалї дар ташкилоту муассисањо 
(корфармоѐн) ва муаррифии фаъолияти онњо 

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 

19. Пешнињоди иттилоот дар бораи хатмкунандагон ба корфармоѐн 
оид ба дарѐфт ва интихоби мутахассисон 

2019-2020 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 

20. Дар њамкорї бо Раѐсати агентии мењнат ва шуѓли ањолии вилояти 
Суѓд  ташкил ва баргузор намудани ярмаркаи љойи  холии корї 

2019-2023 Раѐсати таълим,шуъба, шуѓли ањолї, факул-
тетњо, кафедрањои тахассусї, ташкилот, 
муассисањо 

21. Таъмини иштироки корфармо дар аттестатсияи хатм 2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилоту муассиса 
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22. Таъмини фаъолияти бонизоми Ассотсиатсияи хатмкардагони 
донишгоњ 

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилоту муассиса, 
масъули ассотсиатсия 

23. Ташкил ва рушди робитаи доимї бо хатмкардагони солњои 
гуногун. 

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 

24. Тарѓибу ташвиќи дастовардњои муњими хатмкардагон 2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 

25. Ташкили фаъолияти пурсамари сайти хатмкардагони донишгоњ 2019-2021 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 

26. Ташкили семинару  тренингњо оид ба рушди  мањорати касбии 
хатмкунандагон 

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 

27. Таъсис додани махзани маълумот оид ба хатмкардагон  2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, кафед-
рањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 

28. Ташкили вохўриву гуфтушунидњо бо идорањои давлатї, 
корхонаву ташкилот ва муассисањо дар бораи ташкил ва баргузор 
намудани таљрибаомўзии донишљўѐн бастани шартномањо бо 
корхона ва бо дигар макомотњои давлатию ѓайридавлатї 

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 

29. Ташкили силсилавохўрињо, намоишгузаронињо, рўзњои дарњои 
кушод, мулоќоти донишљўѐн бо мутахассисони варзидаи 
ташкилоту муассисањо, љињати алоќаманд намудани назария ва 
амалия дар љараѐни тайѐр кардани мутахассисони дар бозори 
мехнат раќобатпазир 

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 

30. Коркард, нашри барнома ва силлабусњои таљрибаомўзї аз тарафи 
кафедрањои тахассусї дар мувофиќа бо масъули корхона, 
муассиса ,ташкилот.  

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 

31. Баргузорнамоии конфронс дар мавзўи «Муаммо ва роњњои бењтар 
намудани раванди таљрибаомўзї» 

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 

32                                                                                                                                  
. 

Ташкили љамъомад оид ба натиљаи таљрибаомўзии донишљўѐн бо 
иштироки роњбарони корхона, ташкилоту муассиса доир ба 
фаъолияти  кафедрањои донишгоњ, љараѐни таљрибаомўзии 
таълимї ва истењсолї-пешаздипломї 

2019-2023 Раѐсати таълим, шуъба, факултетњо, 
кафедрањои тахассусї, ташкилот, муассисањо 
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Наќшаи дурнамои шӯъбаи тайёрӣ  
дар солҳои 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 

№ Номгўи чорабинињо Муњлат Шахсони масъул 
1. Тањияи дастурњо аз фанњои таълимї барои шунавандагони  шуъбаи тайѐрї 2019-2020 Устодони шуъба 
2. Ташкил намудани филиали шуъбаи тайѐрї (бо назардошти дурии роњ) дар 

мактабњои шањри Истаравшан ва Конибодом) 
2021-2022 

Кормандони шуъба 

3. Дар ноњияњо ба роњ мондани машѓулиятњои шуъбаи тайѐрї аз њисоби 
устодони варзидаи мактабњои ноњияњо ѐ  ки устодони донишгоњ (бо 
назардошти имкониятњои мављуда). 

2021-2023 
Кормандон ва устодони шуъба 

4. Ба роњ мондани тањсилоти дистансионї тариќи шабакаи интернет 2022-2023 Устодони шуъба 
5. Пурзўр намудани робита бо маќомотњои маорифи вилоят ва шањру навоњии 

љумњурї бањри љалби теъдоди бештари довталабон ба ДДЬБСТ 
Доимо 

Кормандони шуъба 

6. Ташкили клубњои мубоњисавї, мизњои мудаввар, рўзњои дарњои кушод, 
рекламаи донишгоњ дар сатњи љумњурї тариќи воситањои ахбори омма. 

Доимо 
Кормандони шуъба дар якљоягї бо 
маркази иттилоотї-тањлилї  

7. Иштирок дар олимпиадањои талабагии шањрї, вилоятї ва љумњуриявї ва 
љалби хонандагоин лаѐќатманд ба донишгоњ. 

2022-2023 
Кормандон ва устодони шуъба 

8. Љалб намудани устодони варзида ба шуъба Доимо Мудири шуъба 

  
 

Наќшаи дурнамои маркази тестӣ  
дар солҳои 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 

№ Номгӯи чорабиниҳо 
Мӯҳлати 

иҷроиш 
Шахсони масъул 

1. 
Ташкил намудани олимпиадаҳо бахшида ба солҳои 2020-2040 
«Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва 
риѐзӣ дар соҳаи илму маориф» дар маркарзи тестӣ. 

2020-2023 
Маркази тестӣ, Раѐсати таълим, бахши техноло-
гияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ  

2. 
Ҷорӣ намудани изи ангушти донишҷӯѐни шӯъбаи рӯзона ва 
ғоибона (фосилавӣ) барои қабули имтиҳонҳо дар маркази 
тестӣ 

2020-2021 
Маркази тестӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ 
ва рушди инноватсионӣ  

3. Ҷорӣ намудани барномаи нави компютерӣ барои дохил 2020-2023 Маркази тестӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ 
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намудани маводҳои имтиҳонӣ барои фанҳои дақиқ. ва рушди инноватсионӣ  

4. 

Таъминоти методии технологияи коркарди маводҳои методӣ 
ва таҳлили сифати маводҳои имтиҳонӣ ва ҳамчунин 
дараҷабандии онҳо мувофиқи таксаномияи Блум: дониш, 
фаҳмиш, тадбиқ, таҳлил, синтез ва баҳодиҳӣ 

2020-2023 

Раѐсати таълим, маркази тестӣ, бахши техно-
логияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ, 
БИМСТ. 

5. 

Коркард ва ташкили протсесси апеллятсия бо баронмаи ALFA 
Xpress ва соддагардонии санҷиши пешакӣ (ХУДРО БИСАНҶ!) 2020-2021 

Маркази тестӣ, раѐсати таълим, бахши техноло-
гияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ, 
факултетҳо, кафедраҳо 

6. 
Ташкили триместрҳо барои қарздорон ва назорати харидори 

намудани кредити донишҷӯѐн тариқи барномаи компютерӣ 
2020-2022 

Раѐсати таълим, маркази тестӣ, бахши техноло-
гияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ, 
шӯъбаи бақайдгири ва низоми таҳсилоти кредити 

7. 
Ҷорӣ намудани намуди дигари тестҳои дараҷавӣ ба монанди: 
осон, миѐна ва душвор ва мутобиқати онҳо ба стандарти 
байналхалқӣ 

2020-2021 

Раѐсати таълим, БИМСТ 

8. 
Тартиб ва таҳия додани ҷадвали имтиҳонҳо  бо барномаи 
махсуси логистикаи тақсимоти донишҷўѐн аз рўи фанҳо ва 
синфхонаҳо. 

2020-2022 
Маркази тестӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ 
ва рушди инноватсионӣ 

9. 
Дар донишгоҳ ҷори намудани 3 намуди имтиҳони маъмурӣ: 
хаттӣ, эҷодӣ ва бо воситаи компютер. 

2020-2021 
Раѐсати таълим, маркази тестӣ, бахши идораку-
нии сифати таҳсилот 

10 
Рӯзи дарҳои кушод ва озмуни ҷумҳуриявии “Хатмкунандагони 

болаѐқат”  дар маркази тестӣ. 
2020-2023 

Раѐсати таълим, маркази тестӣ, бахши идораку-

нии сифати таҳсилот 

11. 

Ба донишҷӯѐни маркази тестии донишгоҳ бо барномаи ALFA 
Xpress онлайн тестӣ «ХУДРО БИСАНҶ!»-и тамоми 
имтиҳонҳоро бо истифодаи шабакаи интернетӣ ташкил 

менамояд. Дар вақти муқарраршуда системаи онлайн – 
имтиҳон дар интерфейси ҳар як донишҷӯ бо як муддати 
муайяни вақт кушода мешавад, ки дар ин муддат донишҷӯ 
бояд тести фаъолгардидаро месупорад. 

2020-2021 

Маркази тестӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ 
ва рушди инноватсионӣ 

12. 
Ҷиҳати боз ҳам дар сатҳи баланд гузаронидани имтиҳонот ва 

насби ягонаи камераҳои назоратӣ барои назорати сифати 
2020-2022 

Маркази тестӣ, бахши технологияҳои иттилоотӣ 

ва рушди инноватсионӣ 
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баланди равиши имтиҳонсупорӣ дар Маркази тестӣ 

13. 

Бо маќсади мувофиќ намудани њаљми корњои иљрошаванда бо 
миќдори воњиди штатии марказ, пешнињод мешавад, ки ба 
њайати кадрии марказ ба таври илова 3 воњиди штатии 
ҷониши сардори маркази тестӣ, 2 мутахасис ворид карда 
шавад. 

2020-2023 

Маркази тестӣ, раѐсати кадрҳо ва корҳои махсус 

 

Наќшаи дурнамои маркази таҳсилоти фосилавӣ  

дар солҳои 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 
 

№ Номгӯи чорабиниҳо 
Мӯҳлати 
иҷроиш 

Шахсони масъул 

1. 
Ҷорӣ намудани изи ангушти донишҷӯѐни шӯъбаи таҳсили 

фосилавӣ барои қабули имтиҳонҳо дар маркази тестӣ 2019-2023 
Маркази таҳсилотӣ фосилавӣ, Раѐсати таълим, 

бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди 
инноватсионӣ  

2. 
Коркарди компютерии маводҳои имтиҳонӣ ва баҳодиҳии ниҳоии 
он дар вақти кўтоҳтарин 

2019-2023 
Маркази таҳсилотӣ фосилавӣ, бахши технология-

ҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ  

3. 
Ҷорӣ намудани барномаи нави компютерӣ барои дохил намудани 

маводҳои имтиҳонӣ барои фанҳои дақиқ. 
2019-2020 

Маркази таҳсилотӣ фосилавӣ, бахши техноло-

гияҳои иттилоотӣ ва рушди инноватсионӣ  

4. 
Таъминоти методии технологияи коркарди маводҳои методӣ ва 

таҳлили сифати маводҳои имтиҳонӣ. 2019-2021 
Раѐсати таълим, маркази таҳсилотӣ фосилавӣ, 

бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инно-
ватсионӣ, БИМСТ 

5. 

Коркард ва ташкили протсесси апеллятсия бо баронмаи Moodle 
ва соддагардонии санҷиши пешакӣ (ХУДРО БИСАНҶ!) 2019-2023 

Маркази таҳсилотӣ фосилавӣ, Раѐсати таълим, 

бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди 
инноватсионӣ, факултетҳо, кафедраҳо 

6. 
Ташкили триместрҳо барои қарздорон ва назорати харидори 
намудани кредити донишҷӯѐн тариқи барномаи компютерӣ 

2019-2021 
Раѐсати таълим, маркази таҳсилотӣ фосилавӣ, 

бахши технологияҳои иттилоотӣ ва рушди инно-
ватсионӣ, шӯъбаи бақайдгири ва машварат 

7. Ҷорӣ намудани намуди дигари тестҳои дараҷавӣ ба монанди: 2020-2021 Раѐсати таълим, БИМСТ 
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