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1. МУКДРРАРОТИ УМУМИ
1. Тартиби фиристодани таълимгирандагон ба тахсил ба хорич;и
кишвар (минбаъд Тартиб) дар асоси моддаи 11 Крнуни конститутсионии
Ч,умх,урии Точикистон «Дар бораи шахрвандии Ч,умхурии Точикистон»,
сархати 26 моддаи 33 Крнуни Ч^умхурии Точикистон «Дар бораи маориф»
тахия гардида, тартиби фиристодани шахрвандони Ч,умхурии Точикистон
барои тахсил дар хоричи кишвар ба танзим медарорад.
2. Тартиби мазкур бо максади танзими муносибатхои байналмилалй
дар сохаи маориф ва илм, амалй намудани лоихахо, барномахои ва
шартномахои байналмилалй, хифзи хукукхои конститутсионии ва таъмини
амнияти таълимгирандагон инчунин пешбурди хисоботи оморй тахия
гардидааст.
3. Мафхумхои асосие, ки дар Тартиби мазкур истифода бурда
мешаванд:
таълимгиранда - хонанда, донишчу, магистр, аспирант,
постдокторант, ординатур (резидентур) ва шунавандаи муассисаи таълимй;
макоми ваколатдори давлатй дар сохаи маориф ва илм - Вазорати
маориф ва илми Ч,умхурии Точикистон.
2. ТАРТИБИ ФИРИСТОДАН
4. Таълимгирандагон барои тахсил ба хорич,и кишвар аз руи
барномахои тахсилоти ибтидой, миёна, олии касбй ва баъдидипломй тибки
асосхои зерин фиристода мешаванд:
дар асоси барномахои байналмиллалй
баамал баровардани
тадкикотхои муштараки илмй;
амали намудани шартномахо оид ба хамкорй,барномахои мубодилаи
донишчуён;
- идомаи тахсил дар зинаи бакалавр, магистратура, докторантура;
5. Таълимгирандагон хангоми сафар барои тахсил ва ё барои иштирок
дар чорабинихои сатхи байналмилалй, ки дар хоричи кишвар сурат мегирад,
макоми ваколатдори давлатй дар сохаи маориф ва илмро бо пешниходи
анкета, ки дар замимаи №1 ба Тартиби мазкур оварда шудааст, огох
менамоянд.

б.Тахсили таълимгирандагон дар хоричй кишвар набояд ба холати
рухи, сатхи чдхонбинй ва малакаи донишандузии таълимгиранда таъсири
манфй расонад.
7. Рохбарони муассисахои тахсилоти ибтидой, миёна ва олии касбии ва
баъдидипломии дохили кишвар хангоми фиристодани таълимгирандагон
барои идомаи тахсил, тачрибаомузи ва ё дигар чорабинихо дар хоричи
кишвар, бо мактуби расмй ба макоми ваколатдори давлатй дар сохаи
маориф ва илм мурочиат менамоянд.
8. Ноибони ректор (директор) оид ба корхои байналмилалй,
директорони муасисахои тахсилоти касбии ибтидой, миёна, зерсохторхои
макомоти ваколатдори давлатй дар сохаи маориф ва илм назорати ташкил,
сафарбар намудан ва хамохангии сафархои хоричии таълимгирандагони
муассисахои таълимиро ба ухда доранд.
9. Номгуи хуччатхое зеринба макоми ваколатдори давлатй дар сохаи
маориф ва илм пешниход карда мешаванд:
- мактуби расмй бо имзои рохбари муассиса ба унвони макоми
ваколатдори давлатй дар сохаи маориф ва илм;
- нусхаи шиносномаи хоричй;
- нусхаи даъватнома;
- барои таълимгирандагоне, ки аз руи баронмахои мубодилавй ба
мухлати аз ду мох зиёд ба хоричй кишвар равон карда мешаванд карори
Шурой олимони муассиса олии касбй ва накшаи инфиродии тахсил;
10. Сафархои хоричии аз хисоби маблагхои бучетй ба накша
гирифташуда, тибки тартиби мукаррарнамудаи Х,укумати Ч,умхурии
Точикистон ба рох монда мешавад.
3. МУКДРРАРОТИ ХОТИМАВЙ
11. Макоми ваколатдори давлатй дар сохаи маориф ва илм бо максади
таъмини амният ва хифзи хукукхои конститутсионй хамасола нисбати
таълимгирандагоне, ки барои тахсил ба хоричи кишвар фиристода
мешаванд, ба Вазорати корхои хоричии Ч,умхурии Точикистон маълумот
ирсол менамояд.
12. Талаботи Тартиби мазкур нисбати таълимгирандагоне, ки тарики
Муассисаи давлатии «Маркази барномахои байналмилалй»ва намояндагии
«Маркази илмию фархангии» Федератсияи Россия дар Ч,умхурии
Точикистон ба хоричи кишвар ба тахсил фиристода мешаванд, татбик
намегардад.
13. Муассисаи давлатии «Маркази барномахои байналмилалй» ва
намояндагии «Маркази илмию фархангии» Федератсияи Россия дар
Ч,умхурии Точикистон хамасола ба макоми ваколатдори давлатй дар сохаи
маориф ва илм,тибки замимаи №2 ба Тартиби мазкур маъулмотро вобаста
ба таълимгирандагоне, ки барои тахсил ба хоричи кишвар фиристода
шудаанд, ирсол менамоянд.

Замимаи 1
вазири маориф
Ч,умхурии Точикистон
соли 2018, №___

шахрванди Ч^умхурии Точикистон, ки ба тахсил
ба хоричи фиристода мешавад

1.

Чрй барои
сурат
3x4

Ном Насаб

Руз, мохва соли таввалуд
Ч^ои таввалуд (цеха, нохия, шахр,
вилоят)
4. Ч,ои истикомати доимй, раками
телефон
5. Номи муассисаи таълимй
6. Соли хатм
7. Номгуи муассисахои таълимии
дигар, ки хатм намудед, соли
тахсил, ихтисос
8. Дар хоричи кишвар тахсил кардаед?
Дар кучо?
Вакти тахсил
Номи муассиса,барномаи тахсил
9. Тахсил дар хорича (барномаи
мубодилаи тахсил дар хоричи
кишвар ё дигар барномахо, тахсил
аз хисоби маблагхои ташкилотхои
чамъиятйва ё маблагхои худ
10. Чигуна корхои илмй ва ихтиротхо
доред (нусхаи макола, рефератхо,
ифтихорномахо, маводхои таълимй,
(замима кунед)
2.
3.

1.1. Маълумот дар бораи хешовандони наздик (падарумодар, бародархо,
хохарон, хамсар, фарзандон, ва дигар намояндагони конунй)
Сурога,
Ном/Насаб,
Ч^ои кор
Дарачаи муносибат
индекс,
(тахсил)
руз, мох ва
раками
соли таввалуд вазифа,
телефон,
раками
телефон
Падар
Модар
Бародархо

Хохарон
Хдмсар
Фарзандон
Васй, парастор ва дигар намояндагони
конунй
1.2. Фаолияти кори (бо иазардошти тахсил дар муассисахои миёна ва олии
касбй хизмати харбй, кор)
Сана
Вазифа бо нишондоди чои кор
Сурога
Дохил шудан
Хатм

11. Донистани забони хоричй
(дар кадом сатх медонед)
12. Имтихони дарачавии
донистани забони хоричро
супоридаед ?Агар ха, холи
гирифтаатонро нишон
дихед ?
13. Шиноснома
Силсила
Аз тарафи ки до да
шудааст
Рузи до да шуданаш
14. Ба кадом кишвар ба
тахсил меравед
15. Ихтисосе, ки дар хоричи
кишвар ба даст меоред.
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Руйхати
таълимгирандагоне, ки аз чониби
(номи идора)
дар массисах,ои тах,силоти олй ва илмии давлатхои хоричй ба тахсил фаро гирифта шудаанд.

№

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

Ном, насаб
номи падар

Соли
таваллуд
ва
миллат

Махалли
истикомат

Дар кадом муассисаи
таълимии давлатхои
хоричй ба тахсил фаро
гирифта шудааст

Зинаи
тахсилот

Ихтисос

Курс

Соли
дохил
шавй

