ЌАРОРИ
МУШОВАРАИ ВАЗОРАТИ МАОРИФИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
аз 28.11.2013

№19/10

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиќи Тартиби њуљљатгузории
ќабули довталабон ба муассисањои тањсилоти
ибтидої ва миёнаи касбї
Мушовараи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон Тартиби
њуљљатгузории ќабули довталабон ба муассисањои тањсилоти ибтидої ва
миёнаи касбї баррасї намуда,
ќарор

м е к у н а д:

1.Тартиби њуљљатгузории ќабули довталабон ба муассисањои
тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї тасдиќ карда шавад (Замима
мегардад).
2. Директорони муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї
вазифадор карда шаванд:
2.1. Тартиби њуљљатгузории ќабули довталабон ба муассисањои
тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї дар Шўрои илмї (омўзгорон) баррасї
карда шавад.
2.2 Њуљљатгузории ќабули довталабон ба муассисањои тањсилоти
ибтидої ва миёнаи касбї дар асоси тартиби мазкур ба роњ монанд.
3. Раёсати тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї (А. Мирзоев) иљрои
ќарори мушовараро таъмин намояд.
4.Назорати иљрои ќарори мазкур ба зиммаи муовини Вазири маорифи
Љумњурии Тољикистон Б. Одинаев вогузошта шавад.
Раиси мушовара,
Вазир

Н. Саидов

Бо ќарори мушовараи
Вазорати маорифи
Љумњурии Тољикистон
аз 28.11.2013, №19/10
тасдиќ карда шудааст
Тартиби њуљљатгузории
ќабули довталабон ба муассисањои тањсилоти
ибтидої ва миёнаи касбї
Тартиби мазкур дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
маориф», Низомномаи намунавии муассисаи тањсилоти миёнаи касбии
Љумњурии Тољикистон, Низомномаи намунавии муассисаи тањсилоти
ибтидої касбии Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон тањия гардида, минбаъд тартиби њуљљатгузории
ќабули довталабонро дар муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї
ба танзим медарорад. Бо маќсади ба тартиб даровардани ќайди шахсоне,
ки ба муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї дохил мешаванд
ва љињати хубтар ташкил намудани кори комиссияи ќабул, чунин њуљљатњо
барои корбарї ба муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї
пешнињод карда мешавад:
1.Њуљљатгузории ќабули довталабон ба муассисањои тањсилоти
ибтидої ва миёнаи касбї бояд дар асоси нишондодњои мазкур ва шаклњои
муайянкардашуда, гузаронида шавад.
Љавобгарї барои иљроиши тартиби ќайд ва њуљљатгузории ќабули
довталабон ба зиммаи директори муассисаи тањсилоти ибтидої ва миёнаи
касбї гузошта мешавад.
2.Њуљљатгузории ќабули довталабон ба муассисањои
тањсилоти
ибтидої ва миёнаи касбї бо чунин шаклњо сурат мегирад:
шакли № 1- дафтари баќайдгирии довталабон;
шакли № 2 - забонхат оид ба ќабули ариза ва њуљљатњо;
шакли № 3 - вараќаи имтињонот;
шакли № 4 - вараќаи имтињонњои дохилшавї;
шакли №5 - ќарордоди фаъолияти
якљояи
маќомоти иљроияи
мањаллии њокимияти давлатї, муассисаи миёнаи касбии таълимии
давлатї ва шањрванд (донишљў) (фаќат барои шахсоне, ки аз њисоби буљаи
давлат тањсил мекунанд);
шакли № 6 - шартномаи дутарафа байни довталаб ва муассисаи
таълимї (тањсил дар гурўњњои шартномавї);
шакли № 7 - бланки ариза;
шакли № 8 - фењрасти бањоњои имтињонњои дохилшавї.
Шакли № 1- дафтари баќайдгирии довталабон маълумотњои асосиро
дар бар мегиранд: санаи ќабули њуљљатњо ё баргардонидани њуљљатњоро

дар бар мегирад. Ќайди довталабон ба шўъбаи рўзона ва шўъбаи
ѓоибона ё шабона дар дафтарњои алоњида сабт карда мешаванд.
Дар дафтари баќайдгирии довталабон:
1. раќами тартибї;
2. санаи ќабули њуљљатњо;
3. ному насаби довталаб;
4. љинс;
5. сол ва моњи таваллуд;
6. миллат;
7. ном, раќам ва љои макони муассисаи таълимии хатмкарда;
8. соли хатм ва силсилаи њуљљати намунаи давлатї;
9. аълочї ё бо кадом медал ва ё ифтихорнома сарфароз гардид;
10. суроѓаи љойи зисти доимї;
11. ному насаби волидайн;
12. вазифа ва љойи кори волидайн;
13. эњтиёљ ба хобгоњ;
14. дар њолати гирифтани њуљљат (сана ва сабаб)

Шакли № 2 – забонхат оид ба ќабули њуљљатњо ба дасти худи
довталаб дода мешавад.
Дар забонхат оварда мешавад:
1. номи муассис;
2. номи муассисаи таълимї;
3. раќами забонхат оид ба ќабули њуљљатњо;
4. ному насаби довталаб;
5. номгўи њуљљатњое, ки дар Ќоидањои ќабул муайян карда шудааст;
6. санаи додани забонхат;
7. шахси ба расмият даровардани забонхат бо имзо.
Шакли № 3 вараќаи имтињонот њуљљати асосї барои иштирок кардан
дар имтињонњои ќабул мебошад.
Вараќаи имтињонот бо расми довталаб аз тарафи котиби масъул
пур карда шуда, бо муњри муассиса ба расмият дароварда, як рўз пеш аз
имтињони ќабул шахсан ба дохилшаванда дар асоси шиноснома дода
мешавад.
Дар вараќаи имтињонї (сањифаи аввал) оварда мешавад.
1. номи муассис;
2. номи муассисаи таълимї;
3. ному насаби довталаб;
4. сурати 3Х4 см;
5. рамз;
6. номгўи ихтисос;
7. забони тањсил (тољикї, русї);
8. шакли таълим (рўзона, ѓоибона, шабона);
9. намуди таълим (буља, шартномавї);
10. имзои котиби масъул;
(сањифаи охир)

1. раќами тартибї;
2. номи фанни имтињонї;
3. намуди имтињон (дањонї ё хаттї);
4. санаи ќабули имтињон;
5. бањо;
6. ному насаби имтињонгиранда;
7. имзои имтињонгиранда;
Эзоњ: њангоми тайёр намудани вараќаи имтињонї, номгўи фан
мувофиќи Ќоидањои ќабул ќайд мешавад.
Баъд аз супоридани имтињонњои ќабул вараќаи имтињонотї ба котиби
масъул баргардонида мешавад ва он дар парвандаи шахсии донишљў
нигоњ дошта мешавад.
Дар њолати ќабул нашудани довталаб вараќаи имтињонот ва аризаи ў
бо ќайди гирифтани њуљљатњои довталаб дар парвандаи шахсии ў дар
бойгонї нигоњ дошта мешавад.
Шакли № 4 – вараќаи имтињонот (шифоњї ва хаттї) аз тарафи
имтињонгирандаи њар як фан пур карда мешавад ва баъди ба охир
расидани имтињон ба котиби масъул супорида мешавад.
Дар вараќаи имтињонї оварда мешавад:
1. номи муассис;
2. номи муассисаи таълимї;
3. номгўи ихтисос;
4. аз фаннї (номи фан);
5. санаи ќабули имтињон;
6. саршавии имтињон ва ба итмом расидан;
Љадвал
7. раќами тартибї;
8. ному насаби довталаб;
9. рамз;
10. раќам
11.бањо;
12.Эзоњ;
13. имзои имтињонгирандагон;
14. имзои котиби масъул.
Шакли № 5 - ќарордоди сетарафа байни довталаб, муассисаи таълимї
ва маќомоти мањаллии њокимияти давлатї.
Шакли № 6 - шартномаи дутарафа байни довталаб ва муассисаи
таълимї.
Шакли № 7 - бланки ариза
Дар ариза маълумоти зерин бояд ќайд карда шавад.
1. ному насаби директор ва муассисаи таълимї;

2. ному насаби довталаб;
3. љои истиќомат;
4. муассисаи хатмкарда;
5. донистани забонњои хориљї
6. ихтисоси интихобкарда;
7. шакли таълим (рўзона, ѓоибона);
8. намуди таълим (буља, шарномавї);
9. эњтиёљот ба хобгоњ
10. љинс ва сол ва љойи таваллуд
11. маълумот оид ба љои кор ва собиқаи умумии меҳнатї то
супоридани ҳуљљатҳо (барои шахсоне, ки собиқаи корї доранд);
12. ному насаби волидайн, љои кор, истиқомат ва вазифаи онҳо;
13. санаи пур кардани ариза ва имзо.
Шакли № 8 - фењрасти бањоњои имтињонњои дохилшавї баъди
гузаронидани имтињонњои ќабул аз тарафи котиби масъул пур карда
мешавад. Ин маълумот аз тарафи директори муассисаи тањсилоти ибтидої
ва миёнаи касбї оид ба:
а) ќабул ба муассисаи тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї;
б) таъин намудани стипендия;
в) њисоботи омории 2-НК истифода бурда мешавад.

Шакли 1. Дафтари баќайдгирии довталабон
Тарафи чап
Р/Т

1

Санаи ќабули
њуљљатњо

ному насаби довталаб
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Тарафи рост
аълочї ё бо
кадом медал
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9
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хобгоњ
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суроѓаи љойи зисти
доимї
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Шакли 2. Забонхат оид ба ќабули ариза ва њуљљатњо
____________________________________________________________________________________________________

(номи вазорат ё кумитаи сарпарасти муассис)

___________________________________________________________________________
(номи муассисаи таълимї)

Забонхати №____
Аз довталаб ______________________________________________
( ному насаби довталаб)

__________________________ ҳуљљатҳои зерин қабул карда шуд:
1. Ариза
2. Ҳуљљати намунаи давлатї

_________________________________________________________
(номи ҳуљљат, силсила, рақам ва санаи додашуда)

3. Расми 3х5 (6 дона)
4. Маълумотномаи тиббї (намуди 0-86У)
5. Нусхаи шиноснома___________________________________
6. Гувоњнома оид баќайдгирии њарбї (барои писарбачањо)_______________
Котиби техникї__________________ ___________ ___________
(ному насаб)

(имзо)

(сана)

Шакли № 3 Вараќаи имтињонот
Сањифаи аввал

_____________________________________________________________
(номи муассис)
_______________________________________________________________________
(номи муассисаи таълимї)

Вараќаи имтињонотї
Сурат

Ному насаби довталаб____________________________________________
Рамзу ихтисос ___________________________________________________
Забони тањсил (тољикї, русї, ќирѓизї)______________________________
Шакли таълим (рўзона, ѓоибона ва шабона)_________________________
Намуди таълим (буљет, шартномавї)_______________________________

Котиби масъули

________________________
(ному насаб)

_______________
(имзо)

...........................................................................................................................................................................
Сањифаи охир

Љадвали имтињоноти дохилшавї

р/
т

Номи фанни
имтињонї

Шакли
имтињон
(дањонї ё
хаттї)

Сана

Бањо

Ному
насаби омўзгори
имтињонгиранда

Имзои
имтињонгиранда

Шакли № 4 – вараќаи имтињоноти дохилшавї
ВАРАЌАИ ИМТИЊОНЇ
____________________________________________________
(номи муассис)

____________________________________________________
(номи муассисаи таълимї)
____________________________________________________
(номгўи ихтисос)
Натиљаи кори хаттї (диктант ё наќли хаттї ) аз фанни ___________________________

Рўз ва лањзаи баргузории имтињон: «.......» _____________соли 20....... соати ____________

№

Ному насаби довталаб

Рамз

Раќам

Бањо

Эзоњ

1

2

3

4

5

6

1.
2.
љамъ

Омўзгорони имтињонгиранда:

_________________

________________

ному насаб

имзо

_________________

________________

ному насаб

имзо

_________________

________________

ному насаб

имзо

_________________

________________

ному насаб

имзо

Котиби масъули Комисияи ќабул ______________________

__________

ному насаб

имзо

Шакли № 5 Ќарордоди фаъолияти якљояи маќомоти иљроияи мањаллии
њокимияти давлатї, муассисаи миёнаи касбии таълимии давлатї ва шањрванд
(донишљў)
аз «____» ________ соли 20___
Маќомоти иљроияи мањаллии
_____________________ дар шахси раиси

(вилоят, шањр ва ноњия)

њокимияти давлатии ________________
___________________________
(вилоят, шањр ва ноњия)

ки дар асоси Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маќомоти
иљроияи мањаллии њокимияти давлатї» амал мекунад, ____________________________
_______________________________дар шахси директори_____________________, ки
(номи муассисаи таълимї)

(ному насаби директор)

дар асоси Ойиннома амал мекунад ва шањрванди Љумњурии Тољикистон (минбаъд
донишљў)____________________________________________, ки мувофиќи ќонунгузории
(ному насаби донишљў)

Љумњурии Тољикистон дар соњаи маориф амал мекунад, љињати фаъолияти якљоя оид
ба фароњам овардани шароит дар таъмини сиёсати давлат дар соњаи тањсилоти миёнаи
касбї ќарордоди мазкурро аз рўи њолатњои зерин ба имзо расонидаанд:
1. Мафњум ва манбањои асосї
1.1 Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї аз маќомоти намояндагони
мањаллии њокимияти давлатї ва маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї
иборат буда, њамчун шарики салоњиятдор дар ин фаъолият амал мекунад;
1.2.Раиси ________________________ намояндаи Президенти Љумњурии Тољикистон
(вилоят,шањр, ноњия)

буда, њокимияти иљроияро дар њудуди воњидњои марзию маъмурии дахлдор амалї
мегардонад, маќомоти намояндагї ва иљроияро дар мањалли мазкур сарварї менамояд;
1.3. Муассисаи миёнаи касбии таълимии давлатї дар ин фаъолият чунин
муассисаи миёнаи таълимие мебошад, ки аз љониби давлат таъсис дода шуда, аз буљети
давлат ё дигар манбаи иљозатдодашуда маблаѓгузорї мешавад ва ба Вазорати маорифи
Љумњурии Тољикистон ва дигар маќомоти дахлдор тобеъ мебошад;
1.4.
Донишљў-шањрванди
Љумњурии
Тољикистон
сокини
мањалли
________________________________________________ мебошад, ки бо тартиби
(шањр, ноњия)

фармоиши давлатї ба
муассисаи миёнаи таълимии давлатї ќабул шуда, дар
шўъбаи___________________________________ бо маќсади дарёфти дараљаи муайяни
(рўзона, ѓоибона)

таълим, ихтисос ва ќонеъ гардонидани эњтиёљот тањсил мекунад.
1.5.Манбаъњои асосии меъёрї-њуќуќии ин фаъолият Конститутсияи (Сарќонуни)
Љумњурии Тољикистон, Ќонуни конститутсионии Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи маориф», Ќонуни Љумњурии Тољикистон дар бораи «Тањсилоти олии касбї ва
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї» ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї
мебошанд, ки ба мавзўи фаъолияти якљояи тарафњо дахл доранд.
2. Мавзўи фаъолият
2.1.Мавзўи фаъолияти тарафњо тибќи ќарордод - ин њамоњангии фаъолияти
маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї, муассисаи миёнаи касбї ва донишљў
мебошад, ки барои таъмини сиёсати давлатї дар соњаи тањсилоти миёнаи касбї равона
шудааст.
2.2. Њадафњои асосии тарафњо чунин аст:
-бо кадрњои баландихтисос таъмин намудани муассисањои таълимї ва дигар
ташкилоту идорањои манфиатдори љумњурї;
-мустањкам кардани пояи моддї-техникї ва кадрии муассисаи таълимї ва дигар
ташкилоту идорањо;
-муњайё намудани шароит ба мутахассисони љавон;
-баланд бардоштани масъулиятнокї;

3.Ўњдадории тарафњо дар фаъолияти якљоя
3.1. Ўњдадории маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатї:
-вобаста ба эњтиёљоти кадрњо дар шањр (ноњия) масъалањои љобаљогузорї ва
таъминот бо кадрњоро омўхта, оид ба миќдори зарурии кадрњо даќиќ ва њамасола ба
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон ахбори расмї пешнињод намояд;
-дар мањалњое, ки ба омўзгорон ва мутахассисони соњањои дигар ниёз доранд,
тариќи њашар ё бо шакли дигар хобгоњ сохта, онњоро ба љойи хоб таъмин намояд;
-масъалаи касбинтихобкунии хонандагонро дар мактабњои тањсилоти умумї
дуруст ба роњ монда, дар ин самт корњои таблиѓотї барад;
-баъди хатми муассисаи таълимї мутахассиси љавонро ба кор таъмин намояд;
-бо волидайни донишљў тавассути шўъбањои маориф ва муовини соњавї робита
барќарор намуда, дар таълиму тарбияи онњо сањмгузорї намояд.

3.2. Ўњдадории муассисаи таълимї;
Меъёрњои давлатии тањсилот ва дигари њуљчатњои меъёрї-њуќуќиро дар соњаи
маориф риоя намуда, наќшаю барномањои давлатии тањсилоти миёнаи касбиро таъмин
намояд;
-базаи моддї-техникиро мустањкам намуда, раванди таълимро бо васитањои
таълимї, дастурњои методї таъмин намояд;
-ба сифати таълим, тањсилу зиндагии донишљўён (хонандагон), њифзи саломатї
ва хўроки умумии онњо шароити мусоид фароњам оварад;
-донишљуёнро ба дигар корњое, ки ба фаъолияти таълим алоќаманд нест,
сафарбар нанамояд;
-дар ташкил ва гузаронидани дарс истифодаи технологияи нав, шомил ба
усулњои пешќадами таълимро љустуљў намуда, бањри баланд бардоштани сифати тайёр
намудани мутахассисон истифода намояд;
-наќша ва љараёни раванди таълимро аз љумла, барои омўзиши инфиродї бо
назардошти сатњи тайёрии пешакї ва ќобилияти он тањия ва тасдиќ намуда, дар амал
истифода барад;
-оид ба пешрафт ва тањсилу зиндагии донишљўён (хонандагон), ба Њукумати
мањаллї маълумоти хаттї пешнињод намояд;
-тибќи ќарордод ва дархост мутахассиси љавонро барои кор ба ихтиёри
маќомоти иљроияи мањаллии ҳокимияти давлатї фиристад;
3.3. Ўњдадории донишљў;
-талаботи Ойиннома ва ќоидањои тартиботи дохилии мењнатии муассисаи
таълимиро ба пуррагї риоя намояд;
-тамоми
талаботњои фаъолияти касбии
дар
тавсияномаи тахассусї
пешбинишударо азбар намуда, њамчунин малакањои ба махсусияти фаъолияти
кордињанда мутааллиќро аз худ намояд;
-донишњои назариявї мањорати амалї ва усулњои тадќиќотии муосирро аз рўи
ихтисос интихоб намуда, аз худ намояд;
-сариваќт тамоми супоришњоро аз рўи наќша ва барномањои таълимї иљро
намояд;
-арзишњои миллї, умумибашарї ва маънавиро эњтиром намояд;
-баъди хатми муассисаи таълимї дар асоси ќарордод ва роњхати Вазорати
маорифи Љумњурии Тољикистон дар ташкилоту муассисањои манфиатдор на камтар аз 3
сол фаъолият намояд;
-дар сурати беасос ва бе сабабњои узрнок тибќи таъйиноти комиссия дар асоси
роњхати маќоми дахлдор саркашї кардан аз кор, инчунин ќабл аз ба охир расидани
мўњлати њатмии кор бо сабаби вайрон кардани ќонунгузории мењнат аз кор озод
намудани мутахассиси љавон тамоми харољоти барои тањсил сарфшударо бо
назардошти ќурби њарсолаи асъори миллї баргардонад;
-дар њолатњои зерин донишљў аз муассисаи таълимї хориљ карда мешавад:
-бинобар бад будани вазъи саломатї, дар асоси маълумотномаи комиссияи тиббїмашваратї;
-бо сабаби ба дигар муассисаи таълимї гузаштан;
-бо сабаби беасос ба дарсњо иштирок накардан (на камтар аз 36 соат) дар 1 (як)
семестр;
-барои ќарзњои академї;
-дар њолати сариваќт пардохт накардани маблаѓи тањсил, тибќи шартнома (агар
дар гурўњи шартномавї) тањсил кунад;
-барои содир кардани љиноят;
-барои вайрон кардани тартиботи дохилї ва Ойинномаи муассисаи таълимї;
4.Њолатњои иловагї
4.1.Ќарордоди мазкур хусусияти меъёрии инфиродї барои тарафњои манфиатдор
дошта, аз лањзаи ба имзо расидани он эътибори амалї пайдо мекунад;

4.2.Ќарордоди мазкур дар чор нусха тартиб дода шуда, як нусхагї ба тарафњо ва
як нусхаи дигар ба Вазорати маорифи Љумњурии Точикистон дода мешавад. Њамаи
нусхањо эътибори якхелаи њуќуќї доранд. Аз рўи њолатњое, ки минбаъд ба вуљуд
омаданду
дар ќарордод
муќаррарот њаст, меъёрњои ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон татбиќ мешавад.
4.3.Суроѓаи њуќуќї ва имзои тарафњои ќарордод.
4.3.1.Маќомоти иљроияи мањаллии њокимияти давлатии ____________________ дар
шахси раиси он ______________________, ки
(вилоят, шањр, ноњия)
(ному насаб)

дорои чунин суроѓа:______________________________________________
(индекс,суроѓа,факс,почтаи электронї)

________________________ мебошад.
(имзо бо мўњр)

4.3.2.__________________________________________________________________
(номи муассисаи таълимї)

дар шахси директори он

___________________________, ки дорои чунин суроѓа

(ному насаб)

_________________________________________________________________

мебошад.

(индекс,суроѓа, факс, почтаи злектронї)
(имзо бо мўњр)

4.3.3Донишљў________________________________________________
(ному насаб, раќами шиноcнома)
_________________ (имзо)

Шакли № 6 - Шартномаи дутарафа байни довталаб ва муассисаи таълимї
(номи муассис)
(номи муассисаи таълимї)

ШАРТНОМАИ ДУТАРАФА
бо донишљў ______________________________________________ оид ба баъди
(ному насаби донишљў)

хатми Коллељ се сол дар муассисаи давлатї аз рўи ихтисос фаъолият кардан.
аз «____»___________20...... с. баста шудааст.
(номи муассисаи таълимї)

ки дар оянда «Коллељ» ном бурда мешавад, дар шахсияти директори Коллељ
______________________________________ аз як тараф ва аз тарафи дигар донишљў
(ному насаби директор)

_____________________________________, ки дар оянда «Донишљў» ном бурда, дар

(ному насаби донишљў)

асоси Қоидаҳои қабули донишљўён ба муассисаҳои таҳсилоти миёнаи касбии Љумњурии
Тољикистон амал намуда, Шартномаи мазкурро оиди зайл ба имзо мерасонанд:
1. Мавзўи шартнома
Оид ба баъди хатми муассисаи давлатї ба мўҳлати се сол аз рўи ихтисос фаъолият
намудани донишљўе, ки мувофиқи фармоиши давлатї ба гурўҳҳои таҳсилаш ройгон
(буљавї)-и муассисаи таълимї таҳсил кардааст.
2. Ҳуқуқҳо ва вазифаҳои Коллељ
1.1.«Коллељ» ўҳдадор аст, ки «Донишљў»-ро дар ихтисоси интихобкардааш аз рўи
Стандарти давлатии тасдиқшудаи таҳсилот тайёр намуда, ба истеҳсолот ҳамчун
мутахассиси дорои тањсилоти миёнаи касбї сафарбар намояд.
1.2.«Коллељ» барои мувофиқи мақсад ташкил кардани раванди таълим, интихоби
шаклҳо, усулҳо ва воситаҳои таълим, аз худ кардани барномаҳои таълимї ҳамаи
шароитҳои заруриро фароҳам оварда, «Донишљў» бошад бо дарки баланди масъулият
аз ин имкониятҳо самарранок истифода менамояд.
1.3.«Коллељ» мундариљаи таълимро аз рўи равияҳо ва ихтисосҳо бо барномаҳои
таълимї, ки дар асоси Стандартҳои давлатї, аз љумла барои таълими инфиродї тайёр
карда шуданд, муайян карда, нақшаҳои таҳсили инфиродї ва нақшаҳои таълимиро дар
мўҳлатҳои ихтисоршуда бе тағйир додани барномаи ҳатмї ва талабот ба мутахассисони
тахассусҳои мувофиқ ба итмом расонидани таълимро таъмин намуда, «Донишљў»-ро аз
он бархурдор менамояд.
1.4.«Коллељ» ба «Донишљў» дар сурати бомуваффақият таҳсил кардан, яъне аз рўи
фанҳои таълимї на камтар аз 75% баҳоҳои «аъло», аз фанҳои дигар баҳои «хуб»
гирифтан, аз аттестатсияи давлатии љамъбастї бо баҳои «аъло» гузаштан, бо қарори
Комиссияи давлатии квалификатсионї «дипломи аъло» медиҳад.
1.5. «Коллељ» вазифадор аст, ки «Донишљў»-ро бо Оинномаи Коллељ, қоидаҳои
тартиботи дохилї ва дигар ҳуљљатҳои меъёрї шинос намояд.
3. Ҳуқуқҳо ва вазифаҳои донишљў
2.1.«Донишљў» бо тартиби муқарраршуда ба Коллељ қабул карда мешавад ва дар
шўъбаи рўзона бо мақсади гирифтани ихтисос таҳсил менамояд.
2.2.Ба «Донишљў» намунаи муқараршудаи билети донишљўї ва дафтарчаи
санљишу имтиҳонҳо дода мешавад.
2.3.«Донишљў» баъди хатми бомуваффақияти курси 2-и таҳсилолти рўзона ва 3-и
таҳсилоти ғоибона барои давом додани таҳсил дар курси 3-юми шўъбаи рўзона ва 4уми шўъбаи ғоибонаи Донишгоҳи техникии Тољикистон дар асоси Қарори комиссияи
муштараки аттестатсионї интиқол карда мешавад ва дар сурати ба таври шартномавї
таҳсил кардан «Донишљў» маблағи таҳсилро тибқи қисмати дуюми фасли III банди 3.2.и Қарордоди сетарафа барои тайёр кардани мутахассисони касбї ба суратҳисоби
махсуси Коллељ пурра мегузаронад.
2.4.«Донишљў» метавонад дар вақтҳои фориғ аз таҳсил дар корхонаҳо, муассисаҳо
ва ташкилотҳои шакли ташкилию ҳуқуқиашон дилхоҳ кор кунанд.
2.5.«Донишљў» метавонад аз китобхона, хизматҳои хадамоти таълимї ва дигар
љуъзҳои Коллељ истифода намояд.
2.6.«Донишљў» вазифадор аст, ки:
а) дастуру фармоишҳои Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон, Оинномаи
Коллељ, қоидаҳои тартиботи дохилї, зист дар хобгоҳи Коллељро, дар қаламрави бинои
таълимї ба љо орад;

б) ба ҳамаи машғулиятҳои таълимї ҳатман иштирок кунад;
в) дар мўҳлатҳои муқарраргардида ҳамаи намудҳои санљишу аттестатсияи љориро,
ки дар нақшаю барномаҳои таълимї пешбинї шудаанд, сари ваќт супорад.
2.7.«Коллељ» «Донишљў»-ро, ки аз шаҳру ноҳияҳои дур ба Коллељ дохил шудааст,
бо хобгоҳ мувофиқи тартиби љойгиркунї таъмин менамояд.
2.8.«Коллељ» ба «Донишљў» барои муваффақиятҳо дар таҳсил ва иштироки
фаъолона дар корҳои љамъиятї шаклҳои гуногуни ҳавасмандгардониро муқаррар
менамояд. Интихоби шаклҳои ҳавасмандгардонї бо тавсия ва пешниҳоди ташкилотҳои
љамъиятии донишљўён, аз тарафи декан ё кафедраҳои тахассусї сурат гирифта, онро
директор дар доираи имконияти мављуда амалї менамояд.
2.9.«Коллељ» ба «Донишљў» барои вайрон кардани дастуру фармоишҳои Вазорати
маорифи Љумҳурии Тољикистон, Оинномаи Коллељ, нақшаҳои таълимї, қоидаҳои
тартиботи дохилї чораҳои таъсиррасониро то хориљ кардан аз Коллељ тадбиқ
менамояд.
2.10.«Коллељ» аз «Донишљў» барои ҳиссороти овардааш чї дар бинои таълимї ва
чї дар хобгоҳ бо тартиботи муқарраршуда маблағи зиёнро мерўёнад.
Шартномаи мазкур дар ду нусха пур карда шуда, як нусхааш дар Коллељ ва
дигараш дар дасти донишљў нигоҳ дошта мешавад ва бемуҳлат баста мешавад.
Нишонаи тарафҳо:
Коллељ

Донишљў

(Номи муассисаи таълимї)
(суроѓа)
(Маълумоти суратњисоби бонки)

Директор ________________________

Ному насаб _______________________
_________________________________
Шиноснома_______________________
_________________________________
Суроға:___________________________
__________________________________
__________________________________
(имзо)

(имзо, ному насаб)

«_____»________________соли 20___

Сармуҳосиб __________________
(имзо, ному насаб)

Шакли № 7 - бланки ариза
Ба директори ____________________________________________________________________
(номи муассисаи таълимї)

аз номи _____________________________________________________________________
(ному насаби довталаб)

истиқоматкунандаи ________________________________________________________
(љои истиқомат)

хатмкардаи ________________________________________________________________
(соли хатмкунї ва № мактаб)

(мављудияти медали тилло (нуқра) барои хатми муассисаи тањсилоти миёнаи умумї,
дипломи ибтидої ё миёнаи касбї қайд карда шавад).
Аз забонҳои хориљї забони _______________________ омўхтаам.

АРИЗА
Хоҳишмандам барои супоридани имтиҳонҳои қабул аз рўи ихтисоси _________
_______________________________________________________________________________
(номи ихтисос)

шакли таълим (рўзона, ѓоибона, шабона) _____________________________________________
намуди таълим (буљет, шартномавї) ____________________________ ба ман иљозат диҳед.
Ба хобгоҳ эҳтиёљ _______________________
(дорам, надорам)

МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ ХУДАМ:
Љинс _________ Сол ва љои таваллуд _________________________________________
Миллат ___________________
Љои кор ва собиқаи умумии меҳнатї то супоридани ҳуљљатҳо
_________________________________________________________________________
(барои касоне, ки собиқаи корї доранд)

Ному насаби волидайн, љои кор, истиқомат ва вазифаи онҳо:
Падар ____________________________________________________
Модар ____________________________________________________
Маълумоти иловагї дар бораи худ:__________________________
Ба қоидаҳои қабул ба МТМК ЉТ дар соли 20____ шинос шудам.
_________________

«_____» _____________ 20___ сол.

(имзо)

Шакли № 8 - фењрасти бањоњои имтињонњои дохилшавї
Р/Т

1

ному насаби довталаб

2

ихтисос

3

бањоњои
ќабул

имтињоноти

1

2

3

4

5

6

њолњои
соњибгашта

ќарори
комиссияи
мандатї

фармони
директор оид
ба ќабул ба
сафи
донишљўён

7

8

9

ЌАРОРИ
МУШОВАРАИ ВАЗОРАТИ МАОРИФИ
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
аз «___» _________ 2013

№ ________

ш. Душанбе

Дар бораи тасдиќи Тартиби њуљљатгузории
ќабули довталабон ба муассисањои тањсилоти
ибтидої ва миёнаи касбї
Мушовараи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон Тартиби
њуљљатгузории ќабули довталабон ба муассисањои тањсилоти ибтидої ва
миёнаи касбї баррасї намуда,
ќарор

м е к у н а д:

1.Тартиби
њуљљатгузории ќабули довталабон ба муассисањои
тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї тасдиќ карда шавад (Замима
мегардад).
2.Раёсати тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї (А. Мирзоев) тартиби
мазкурро ба муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї дастарс
намояд.
3.Директорони муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи касбї
вазифадор карда шаванд:
3.1.Њуљљатгузории ќабули довталабон ба муассисањои тањсилоти
ибтидої ва миёнаи касбї дар асоси тартиби мазкур ба роњ монанд.
4.Назорати иљрои ќарори мазкур ба зиммаи муовини Вазири маорифи
Љумњурии Тољикистон Б. Одинаев вогузошта шавад.
Раиси мушовара,
Вазир

Н. Саидов

Дастуруламал
оид ба тартиби ќайд ва њуљљатгузории
ќабули довталабон ба муассисањои тањсилоти
миёнаи касбї
Бо маќсади ба тартиб даровардани ќайди шахсоне, ки ба муассисањои
тањсилоти миёнаи касбї дохил мешаванд ва бањри хубтар ташкил
кардани кори
комиссияи
ќабул
Вазорати маорифи
Љумњурии
Тољикистон барои рохбарї чунин њуљљатњоро пешнињод менамояд:
1.Ќайд ва њуљљатгузории
ќабули
довталабон ба муассисањои
тањсилоти миёнаи касбї бояд дар асоси нишондодњои мазкур бо шаклњои
муайянкардашуда, гузаронида шавад.
Љавобгарї барои иљроиши тартиби ќайд ва њуљљатгузории ќабули
довталабон ба зиммаи директори муассисаи тањсилоти миёнаи касбї
гузошта мешавад.
2.Ќайд ва њуљљатгузории
ќабули довталабон
ба муассисањои
тањсилоти миёнаи касбї бо чунин шаклњо сурат мегирад:
шакли № 1- дафтари баќайдгирии довталабон
шакли № 2 - забонхат оид ба ќабули ариза ва њуљљатњо
шакли № 3 - вараќаи имтињонот
шакли № 4 - ведомости имтињонњои дохилшавї
шакли № 5 - ќарордоди байни довталаб ва муассисаи таълимї (фаќат
барои шахсоне, ки аз њисоби буљаи давлат тањсил мекунанд).
шакли № 6 - шартномаи тарафайн байни довталаб ва муассисаи
таълимї дар бораи тањсил дар гурўњњои шартномавї.
шакли № 7 - бланки ариза
шакли № 8 Шакли № 1- дафтари баќайдгирии
довталабон
маълумотњои
асосиро: аз ќабул то ќабули њуљљатњо ё баргардонидани њуљљатњоро дар
бар мегирад. Ќайди довталабон ба шўъбаи рўзона ва шўъбаи ѓоибона
дар дафтарњои алоњида ба њисоб гирифта мешавад.

Дар дафтари баќайдгирии довталабон:
1.раќами тартибї
2.санаи ќабули њуљљатњо
3.ному насаби довталаб
4.љинс
5.сол ва моњи таваллуд
6.миллат
7.ном, раќам ва љои макони муассисаи таълимии хатмкарда
8.соли хатм ва силсилаи њуљљати намунаи давлатї
9.аълочї ё бо кадом медаль ва ё ифтихорнома сарфароз гардид
10.суроѓа
11.ному насаби волидайн
12.вазифа ва љойи кори волидайн
13.эњтиёљ ба хобгоњ
14.фармони дохилшавї
15.в случае об отказе в приёме (дата и причина)
Шакли № 2 – забонхат оид ба ќабули њуљљатњо ба дасти худи
довталаб дода мешавад.
Дар забонхат:
1.номгўи муассис
2.номгўи муассисаи таълимї
3.раќами забонњат оид ба ќабули њуљљатњо
4.ному насаби довталаб
5.номгўи њуљљатњое, ки дар Ќоидањои ќабул муайян карда шудааст.
6.санаи додани забонхат
7.шахси ба расмият даровардани забонхат бо имзо.
8.
Шакли № 3 - маълумотнома ба довталабоне, ки бе супоридани
имтињонњо ё бо муваффаќият супоридани онњо ќабул шудаанд, шахсан
дода мешавад.
Шакли
№ 3б маълумотнома
оиди
ќабул
нашудани
дохилшаванда низ ба дасти худи дохилшаванда дода мешавад.
Шакли № 4 – вараќаи имтињонот бо расми дохилшаванда аз
тарафи котиби масъул пур карда шуда, пеш аз имтињони ќабули якўм
шахсан ба дохилшаванда дода мешавад.
Вараќаи имтињонот аз тарафи котиби масъул имзо монда, бо
мўњри мактаби тањсилоти миёнаи касбї тасдиќ карда мешавад.
Вараќаи имтињонот њуљљати асоси барои иштирок кардан дар
имтињонњои ќабул мебошад. Баъди имтињонњои ќабул вараќаи имтињонот
ба котиби масъул гардонида мешавад ва он дар парвандаи шахсии
донишљў нигоњ дошта мешавад.
Дар њолати ќабул нашудани довталаб вараќаи имтињонот бо аризаи ў
ва ќайди гирифтани њуљљатњои довталаб нигоњ дошта мешавад.

Шакли №5 – ведомости имтињонот аз тарафи имтињонгирандаи
њар як фан пур карда мешавад ва баъди ба охир расидани имтињон ба
котиби масъул супорида мешавад.
Шакли
№6 – вараќаи унвони дар ваќте, ки шумораи
дохилшавандагон ба як љой зиёда аз 2-нафар довталабро ташкил мекунад,
дар рафти имтињонњои хаттї истифода бурда мешавад. Вараќаи унвони аз
тарафи дохилшавандагон пур карда мешавад.
Шакли №7 – фехрасти бањоњои имтињонњои дохилшавї баъди
гузаронидани охирин имтињонњои ќабул аз тарафи котиби масъул пур
карда мешавад. Ин маълумотњо аз тарафи директори мактаби тањсилоти
миёнаи касби оид ба:
а) кабул ба мактаби тањсилоти миёнаи касбї
б) таъин намудани стипендия
в) њисоботи омории 2-НК
истифода бурда мешавад.

ҚАБУЛ НАМУДАНИ ДОНИШЉЎЁН
БА МАКТАБЊОИ МИЁНАИ КАСБИ БАРОИ ГИРИФТАНИ
МАЪЛУМОТИ ДУЮМ

Бо сабаби пайдо шудани пурсишњо оид ба соњиби маълумоти дуюм
шудан дар шўъбаи рўзона ѓоибона ва шабонаи мактабњои миёнаи касбї
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон чунин пешнињод менамояд:
I. Ба шўъбаи рўзонаи мактабњои миёнаи касбии махсус барои
гирифтани маълумоти дуюм мувофиќи ќоидањои ќабул шахсоне ќабул
мешаванд, ки маълумоти миёнаи махсус доранд:
а) Дар њолате, ки корхона ва муассисањое, ки ин гуна шахсон кор
мекунанд барои соњиби маълумоти касбии омехта шудан тавсия медињад
(дар њолати зиёда аз 3-сол будани собиќаи корї баъди хатми шўъбаи
рўзонаи мактабњои миёнаи касбї )
б) Дар њолати мувофиќат накардани ихтисос ба кор бо сабаби
бадшавии саломатї, ки бо нишондоди аз тарафи муассисањои табобатї
тасдиќ шудааст.
в) Бо сабабњои оилавї ба љои дигар кўчидан ва дар њолати набудани
кор аз рўи ихтисос.
II. Дар шўъбањои

шабона ва ѓоибонаи мактабњои миёнаи махсус

барои гирифтани маълумоти дуюм шахсоне ќабул мешаванд, ки аз корхона
ва ё муассиса барои гирифтани ихтисоси омехта

ва ё дигар намудани

ихтисос новобаста аз сањиби маълумоти олї ва ё миёнаи махсус шудан
тавсиянома доранд.
III. Роњбарони мактабњои миёнаи касбии махсус дар њолати интихоби
ихтисос дар шўъбањои рўзона, ѓоибона ва шабонаи мактабњои

миёнаи

касбии махсус на поён аз курси дуюм онњоро ќабул менамоянд ва масъалаи
супоридани фарќиятњои фанниро дар њолати мувофиќ будани талаботи
барномавї аз рўи ин фаннњо муайян менамояд. Дар њолати ба курси дуюм
мувофиќ наомадан мувофиќи фаннњои аз худ намуда ва ё талаботи
барномавї онњо метавонанд имтињони дохилшавї супорида ба курси якум
ќабул шаванд
IV. Барои ќабул шудан ба муассисањои таълимї мувофиќи ќоидањои
ќабул ба номи директор (ректор) ариза навишта, чунин њуљљатњоро
пешнињод менамоянд:

а) Ариза
б) Тавсияномаи корхона ( барои кормандон)
в) Маълумотномаи тиббї (дар бораи њолати саломатї)
г) Нусхаи диплом оид ба хатми мактаби миёнаи махсус бо тасдиќи
идораи натариалї оид ба фаннњои азхуднамуда бо бањоњои гирифташуда
аз рўи ведомостхои саниљишї
д) Тарљумаи њол
е) 4 дона расм ( андозаи 3Х4, бо сари луч )

ДАСТУРУЛАМАЛ
ОИД БА ТАРТИБИ ЌАЙД ВА ЊУЉЉАТГУЗОРИИ
ЌАБУЛИ ДОВТАЛАБОН БА МАКТАБЊОИ ТАЊСИЛОТИ
МИЁНАИ КАСБЇ
----------------------------------------------------Бо маќсади ба тартиб даровардани ќайди шахсоне, ки ба
мактабњои тањсилоти миёнаи касбї дохил мешаванд ва бањри
хубтар ташкил кардани кори комиссияи ќабул Вазорати маорифи
Љумњурии Тољикистон барои рохбарї чунин њуљљатњоро пешнињод
менамояд:

1. Ќайд ва њуљљатгузории ќабули довталабон ба мактабњои
тањсилоти миёнаи касбї бояд дар асоси нишондодњои мазкур бо
шаклњои муайянкардашуда гузаронида шавад.
Љавобгарї барои иљроиши тартиби ќайд ва њуљљатгузории
ќабули довталабон ба зиммаи директории
мактаби тањсилоти
миёнаи касбї гузошта мешавад.
2. Ќайд ва њуљљатгузории ќабули довталабон ба мактабњои
тањсилоти миёнаи касбї бо чунин шаклњо сурат мегирад:
шакли № 1 - журнали ба ќайдгирии дохилшавандагон
шакли № 2 - забонхат оиди ќабули ариза ва њуљљатњо
шакли № 3а - маълумотнома оиди ќабули донишљўён
шакли №3 б - маълумотнома оид ба ќабул нашудан ба мактаб
шакли № 4 - вараќаи имтињонот
шакли № 5 - ведомости имтињонњои дохилшавї
шакли № 6 - вараќаи унвонї
шакли № 7 - фехрасти бањоњои имтињонњои дохилшавї.
Шакли № 1 – журнали ба ќайдгирии дохилшавандагон
маълумотњои асосиро оиди аз ќабул то ќабули њуљљатњо ё
баргардонидани њуљљатњоро дар бар мегирад.
Ќайди дохилшавандагон ба шўъбаи ѓоибона дар журналњои
алоњида ба њисоб гирифта мешавад.
Шакли № 2 - забонхат оиди ќабули њуљљатњо ба дасти худи
дохилшаванда дода мешавад.
Шакли № 3а - маълумотнома ба довталабоне, ки бе
супоридани имтињонњо ё бо муваффаќият супоридани онњо ќабул
шудаанд, шахсан дода мешавад.
Шакли № 3б - маълумотнома оиди ќабул нашудани
дохилшаванда низ ба дасти худи дохилшаванда дода мешавад.
Шакли № 4 – вараќаи имтињонот бо расми дохилшаванда
аз тарафи котиби масъул пур карда шуда, пеш аз имтињони
ќабули якўм шахсан ба дохилшаванда дода мешавад.
Вараќаи имтињонот аз тарафи котиби масъул имзо монда, бо
мўњри мактаби тањсилоти миёнаи касбї тасдиќ карда мешавад.
Вараќаи имтињонот њуљљати асоси барои иштирок кардан дар
имтињонњои ќабул мебошад. Баъди имтињонњои ќабул вараќаи
имтињонот ба котиби масъул гардонида мешавад ва он дар парвандаи
шахсии донишљў нигоњ дошта мешавад.
Дар њолати ќабул нашудани довталаб вараќаи имтињонот бо
аризаи ў ва ќайди гирифтани њуљљатњои довталаб нигоњ дошта
мешавад.
Шакли
№5
–
ведомости
имтињонот
аз
тарафи
имтињонгирандаи њар як фан пур карда мешавад ва баъди ба охир
расидани имтињон ба котиби масъул супорида мешавад.
Шакли №6 – вараќаи унвони дар ваќте, ки шумораи
дохилшавандагон ба як љой зиёда аз 2-нафар довталабро ташкил

мекунад, дар рафти имтињонњои хаттї истифода бурда мешавад.
Вараќаи унвони аз тарафи дохилшавандагон пур карда мешавад.
Шакли №7 – фехрасти бањоњои имтињонњои дохилшавї баъди
гузаронидани охирин имтињонњои ќабул аз тарафи котиби масъул пур
карда мешавад. Ин маълумотњо аз тарафи директори мактаби
тањсилоти миёнаи касби оид ба:
а) кабул ба мактаби тањсилоти миёнаи касбї
б) таъин намудани стипендия
в) њисоботи омории 2-НК
истифода бурда мешавад.

