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ТАРТИБИ 
ќабули санљишу аттестатсияи љории донишљўён 

дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбии Љумњурии Тољикистон 
(дар низоми анъанавї) 

 
Тартиби ќабули санљишу аттестатсияи љории донишљўён дар 

муассисањои тањсилоти миёнаи касбии Љумњурии Тољикистон (минбаъд -
Тартиб) дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», 
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон «Дар бораи Низомномаи 
намунавї оид ба муассисаи таълимии тањсилоти миёнаи касбии 
Љумњурии Тољикистон» ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии соњаи 
маориф тањия шудааст. 

Тартиби мазкур раванди ќабули санљишу аттестатсияи љориро дар 
муассисањои тањсилоти миёнаи касбї ба танзим медарорад. 

Мафњум ва иборањои асосие, ки дар Тартиби мазкур истифода 
шудаанд: 

аттестатсия шакли назорати љамъбастии иљрои барномаи таълимии 
фан дар доираи талаботи стандарти давлатии тањсилот;  

апеллятсия амалест, ки аз љониби комиссияи таъсисдодашудаи 
раёсати таълимгоњ бо маќсади муайян намудани дониши воќеии 
донишљў њангоми розї набудан аз натиљаи санљишу имтињон дар асоси 
аризаи ў доир карда мешавад; 

аттестатсияи давлатї тартибест, ки дараљаи фарогирии донишљўро 
ба стандарти њатмии давлатии сатњи марбутаи таълим муайян намуда, аз 
рўи натиљаи он ба донишљў њуљљати дорои тањсилоти дахлдор дода 
мешавад;  

кор (лоиња)-и курсї шакли санљиши ќобилияти эљодию илмии 
донишљў мебошад. Дар давоми мўњлати тањсил дар муассисаи тањсилоти 
миёнаи касбї њар як донишљў аз фанњои умумикасбї ва тахассусї на 
камтар аз 2 лоиња ё кори курсиро бояд иљро намояд; 

маълумотномаи академї санади шаклан муќарраргардидае мебошад, 
ки номгўи фанњои омўхтаи донишљўро дар давраи дахлдори тањсил бо 
нишондоди бањоњо (ба донишљў, аз љумла, агар ў ба идомаи тањсил дар 
муассисаи тањсилоти миёнаи касбї хотима гузошта бошад) фаро 
мегирад;  

санљиш шакли бањодињї ба дараљаи дониш, сатњу сифати иљрои 
корњои амалї, лабораторї, дарсњои семинарї, таљрибаомўзињои 
истењсолї ва пешаздипломии донишљў мебошад; 

 
 



Муќаррароти умумї 
Санљиш ва аттестатсияи љорї бо маќсади муайян намудани сатњи 

дониш ва бањо гузоштан ба сифату самараи донишандўзии назариявию 
амалии донишљў доир карда мешавад. 

Мутобиќи талаботи мављуда барои донишљўёни њамаи курсњо, 
шаклњои тањсилоти рўзона, ѓоибона ва шабона ду сессияи санљишию 
имтињонї (зимистона ва тобистона) ба наќша гирифта шудааст. 

Сессияи санљишию аттестатсияи љорї барои донишљўёни шаклњои 
тањсилоти рўзона, ѓоибона, шабона дар асоси рељаи раванди таълим, ки 
дар наќшањои таълимї дарљ гардидаанд ба роњ монда мешавад. 

Донишљў ўњдадор аст, ки санљишу аттестатсияи пешбинишудаи 
љориро тибќи љадвал, ки аз љониби роњбарияти муассисаи тањсилоти 
миёнаи касбї тасдиќ мегардад, супорад. 

Санљишу аттестатсия аз тарафи омўзгороне, ки аз он фан таълим 
медињанд ќабул карда мешаванд.  

Омўзгор вазифадор аст, ки зимни баргузории санљишу аттестатсияи 
љорї ба сатњи дониши шифоњї, хаттї, назариявї ва амалии донишљў 
мутобиќи меъёрњои муайянгардида бањогузорї намояд.  

Омўзгори фанни дахлдор метавонад ду маротиба аз донишљў 
санљиш ва аттестатсияи љорї ќабул намояд.  

Маротибаи сеюм аз донишљўе, ки дар ду даври аввал ноком 
мондааст, санљиш аз тарафи комиссияи махсуси таъсисдодаи роњбарияти 
муассисаи таълимї бо иштироки омўзгори фанни дахлдор ќабул карда 
мешавад. Дар сурати рух додани бањс доир ба натиљаи санљиш ва 
аттестатсияи љорї њаллу фасли нињоии он ба дўши роњбари муассисаи 
таълимї вогузор карда мешавад. 

Ба донишљўе, ки дар давоми дарсњо фаъолияти бештар нишон 
додааст, омўзгор метавонад бе гузаронидани пурсиш бањогузорї намояд. 

Дар раванди ќабули аттестатсияи љорї ва ё санљишњо сатњи дониш, 
мањорат ва малакаи таълимгирандагон тибќи талаботи Стандарти 
давлатии тањсилоти миёнаи касбии Љумњурии Тољикистон «аъло» (5), 
«хуб» (4), «миёна» (3), «ду» (2), аз санљиш гузашт «комёб», аз санљиш 
нагузашт «ноком» бањогузорї карда мешавад.. 

Бањои мусбати аз аттестатсияи љорї гирифташуда дар вараќаи 
аттестатсионї, дафтарчаи имтињонї ва замимаи диплом бо ишораи 
соатњо навишта мешавад. 

Шумораи имтињонњо дар раванди аттестатсияи љории донишљўён аз 
рўи шаклњои рўзона ва ѓоибонаи тањсил набояд аз 5 имтињон ва 10 
санљиш зиёд бошад. Санљишу имтињонњои фанни тарбияи љисмонї ва 
фанњон факултативї ба миќдори нишондодашуда дохил намешаванд. 
Барои донишљўёне, ки аз рўи барномањои мухтасар ё тезонидашудаи 
тањсилоти миёнаи касбї таълим мегиранд, теъдоди санљишу имтињонњои 
љориро аз рўи шаклњои рўзона ва ѓоибона муассисаи тањсилоти миёнаи 
касбї мустаќилона муќаррар менамояд. 

 
 



Санљиш 
Вобаста ба семестри љорї баъди ба анљом расидани таълими пурраи 

фанни омўхташуда ва ё баъди ќисман омўзонидани фан љонишини 
директор оид ба таълим тибќи тартиби муќарраршуда донишљўёни 
гурўњњои академиро барои супоридани санљиш иљозат медињад.  

Донишљў ба сессияи санљишї дар њолате роњ дода мешавад, ки агар 
иљрои корњои амалї, эљодї, санљишї, курсї, маљмўи дигар талаботи 
љойдошта, ки дар наќша ва барномањои таълимї муќаррар гардидааст, 
ба анљом расонида бошад. 

Натиљаи санљиш бо мафњумњои «комёб» ё худ «ноком» дар вараќаи 
санљишї дарљ карда мешавад. 

Тамоми вараќањои санљишњои љорї дар дафтари махсус ба ќайд 
гирифта дар шўъбаи таълим нигоњ дошта мешаванд. 

Натиљаи санљиш дар сутуни алоњидаи дафтарчањои имтињонї, ки 
барои санљиши њамин фанни таълимї пешбинї шудааст, бо мафњуми 
«комёб» дарљ мегардад. 

Њангоми насупоридани санљиш мафњуми «ноком» дар дафтарчаи 
имтињонї дарљ намегардад. 

Санљиши тафриќавї (дифференциальный зачёт) дар вараќаи 
имтињонї бо ишорањои «аъло», «хуб», «миёна» ва «ду» сабт мешавад. Он 
бо усулњои шифоњї, хаттї ва ё тариќи тестї ќабул карда мешавад. 

Дар њолати босабаб дар дарсњо иштирок накардан, донишљў баъди 
ба ќисми таълим пешнињод намудани њуљљати тасдиќкунанда ва ба таври 
мустаќилона дар шакли хаттї омода намудани мавзўъњои наомўхтааш, 
ба санљиш роњ дода мешавад.  

 
Корњои илмї- татќиќотии донишљўён 

Иљрои корњои илмї- татќиќотї ќобилияти эљодии донишљўро 
сайќал дода, тадриљан ўро ба фаъолияти илмию инноватсионї ва эљодї 
омода месозад. 

Омўзгор новобаста аз унвон, дараљаи илмї ва мавќеи 
ишѓолкардааш вазифадор аст, ки дар давоми соли тањсил роњбарии 
маърўзаву гузоришњои илмии на камтар аз ду нафар донишљўро барои 
ширкат варзидан дар конференсияњои илмии факултет, муассисаи 
тањсилоти миёнаи касбї ва ё дар сатњњои дигар ба ўњда гирад.  

 
Кори (лоиња)-и курсї 

Мавзўъњои лоињањо ва корњои курсиро кафедрањои дахлдор 
мураттаб карда, дар љаласањои худ тасдиќ менамоянд. Мавзўъњои 
лоињањо ва корњои курсї бояд ифодагари набзи замони муосир, 
таљассумкунандаи масоили муњими ихтисос ва фарогирандаи љанбаи 
инноватсионї бошанд. Донишљў мавзўъњои пешнињодшударо мавриди 
тањлилу тањќиќ ќарор дода, дар заминаи он лоиња ва ё кори дипломї 
тањия менамояд.  

Пешбинии корњои курсї бо назардошти наќшањои таълимї аз 
фанњои умумикасбї ва тахассусї ба амал бароварда мешаванд. 



Такрори мавзўъњои лоињањо ва корњои курсї ќатъиян манъ аст.  
Шумораи донишљўёне, ки тањти роњбарии як омўзгор ба тайёр 

кардани кори (лоињаи) курсї машѓул мешаванд, ба тариќи зайл муайян 
карда мешавад: 

 ассистент (омўзгор) то 4 нафар; 

 муаллими калон (саромўзгор) то 6 нафар. 

 номзади илм, дотсент то  8 нафар; 

 доктори илм, профессор то 9 нафар; 
Роњбарї барои омода намудани кори (лоињаи) курсии донишљўён ба 

сарбории таълимии солонаи омўзгор дохил карда мешавад. Теъдоди 
соатњои барои аз љониби омўзгор ба амалбарории роњбарї ба њар як 
кори курсї ва лоињаи курсї (дар як семестр на зиёда аз 2-то лоињаи кори 
курсї) ба тариќи зерин муайян карда мешаванд: 

 барои кори курсї – 3 соат  

 барои лоињаи курсї – 4 соат  
Кори курсї дар кафедра бо иштироки комиссияи њимояи корњои 

курсї (на камтар аз се нафар) гузаронида мешавад. Дар раванди баррасї 
њар яке аз аъзои комиссия тибќи салоњдиди худ ба кори курсї бањо 
мегузорад ва натиљаи нињоии он бо тањияи протокол ба расмият 
дароварда, баъдан дар вараќаи аттестатсионї ва дафтарчаи имтињонии 
донишљў дарљ мешавад.  

Ба корњои (лоињањои) курсии донишљўён бањои тафриќавї («аъло», 
«хуб», «миёна» ва «ду») гузошта шуда, он дар вараќаи маълумотномаи 
академї, протокол ва дафтарчаи имтињонии донишљў ѓайр аз бањои «ду» 
дарљ карда мешавад. Роњбари кори курсї њуќуќи мустаќилона бањо 
гузоштан ба кори курсиро надорад. Дар сурати оид ба мазмуну мўњтавои 
кори курсї сар задании бањсу мунозира њаллу фасли он ба ихтиёри 
љаласаи кафедра (Шўрои омўзгорї) вогузор мешавад. 

Корњо (лоиња)-и курсии њимояшуда дар давоми ду сол дар кафедра 
нигоњдорї шуда, минбаъд дар асоси санад тибќи муќаррароти 
амалкунанда аз эътибор соќит гардонида, ба бойгонии муассисаи 
таълимї интиќол дода мешаванд, ки дар он љо ба мўњлати 5 сол нигоњ 
дода мешавад.  

 
Кори дипломї 

Дар марњилаи нињоии тањсилот дар муассисаи тањсилоти миёнаи 
касбї донишљў метавонад, яке аз фанњои тахассусие, ки ба номгўи 
аттестатсияи давлатии хатмкунандагї шомил гардидааст, кори дипломї 
нависад.  

Донишљўйе, ки кори дипломї иљро мекунад, аз супоридани 
аттестатсияи давлатии њамин фанни таълимї озод карда мешавад. 

Иљрои кори дипломї ба донишљў имкон медињад, ки дониши 
андўхтаашро оид ба фанни омўхтааш ба низоми муайян дароварда, онро 
васеъ намояд, ба ин восита малакаю мањорати иљрои кори 
мустаќилонаро сайќал дода, аз методикаи пешбурди тањќиќот дар 



раванди њаллу фасли масъалањои дар кори дипломиаш матрањнамуда 
бањраёб шавад ва масъалаи гузошташударо њал ва онро њимоя намояд. 

Њаљми умумии кори дипломї набояд аз 50 сањифаи матни чопї 
(андозаи њуруфоти 14, фосилаи байни сатрњо-якуним, андозаи майдони 
болои сањифа-20 мм, поён-40 мм, аз рост-20 мм, аз чап-30 мм) бештар 
бошад. Матни кори дипломї дар як рўи сањифа инъикос шуда, 
раќамгузории сањифањо ва бобњои он бо раќамњо ифода мешавад. 

Фосила дар байни мундариљаи бобњо ва бандњои кори дипломї ду 
интервалро (калимањои «боб» ва «банд» навишта намешаванд) ташкил 
медињад.  

Кори дипломї дорои вараќаи унвонї мебошад, ки он дар муассисаи 
тањсилоти миёнаи касбї тањия карда мешавад.  

Барои омодагї ва дифои кори хатмкунии тахассусї (дипломї) на 
камтар аз 8 њафта мўњлат дода мешавад. 

Ба натиљаи иљрои лоиња ва кори дипломии донишљўён бо дараљањо 
«5» (аъло), «4» (хуб), «3» (миёна) ва «2» (ду) бањогузорї карда мешавад.  

Роњбарї ва омода намудани кори хатмкунандагон аз тарафи 
саромўзгорони таљрибадор, номзадњои илм, дотсентон, докторони илм 
ва профессорон ба амал бароварда мешавад.  

Шумораи корњои хатмкунандагон, ки тањти роњбарии як омўзгор 
иљро мегарданд, ба тариќи зайл муайян карда мешавад: 

 доктори илм, профессор то 8 нафар. 
 номзади илм, дотсент то 7 нафар; 
 муаллими калон (саромўзгор) то 6 нафар; 
 ассистент (омўзгор) то 4 нафар; 
Барои муаллимони калони (саромўзгорони) ботаљрибае, ки унвони 

илмї надоранд, роњбарии корњои хатмкунандагон бо ќарори Шўрои 
илмии муассисаи тањсилоти миёнаи касбї то 6 нафар иљозат дода 
мешавад. 

Ба омўзгор барои роњбарї ба њар як кори хатмкунанда, дар як соли 
тањсил 20 соат муайян карда шуда, роњбарї ба кори хатмкунандагон ба 
сарбории таълимии солонаи ў дохил мегардад. 

Ба роњбарии корњои хатмкунандагон омўзгор дар назди кафедра, 
факултет ва муассисаи тањсилоти миёнаи касбї масъул буда, натиљаи он 
дар ќисмати корњои илмии наќшаи инфиродии омўзгор сабт мегардад. 

Роњбарияти муассисаи таълимї дар сурати дар ваќташ њимоя 
намудани корњои хатмкунї аз тарафи донишљў, метавонад бо истифода 
аз имконияти молиявї роњбари онњоро аз љињати моддї њавасманд 
намояд. 

Њимояи ќаблии кори хатмкунанда дар кафедра ба таври ошкоро, бо 
иштироки аъзои кафедра сурат мегирад ва натиљањои он дар китоби 
махсуси сабтњо бо тартибдињии протокол дарљ меёбад. Ба корњои 
хатмкунандагон, ки ба талабот љавобгўянд, кафедра дар шакли «Ба 
њимоя роњ дода шуд» хулоса менависад. Рисолањо (лоињањо)-и дипломии 
хатмкунандагоне, ки љавобгўи талабот шуда наметавонанд, барои 
даровардани таѓйиру иловањо ба муаллифонашон баргардонида 



мешаванд. Барои њимояи ќаблии як кори хатмкунандагон на зиёда аз ду 
маротиба иљозат дода мешавад. 

Њимояи кори нињоии хатмкунанда баъди ба имзо расидани фармони 
директори муассисаи тањсилоти миёнаи касбї дар љаласаи Комиссияи 
аттестатсионии давлатї мувофиќи тартиби муќарраршуда, ба таври 
ошкоро сурат мегирад ва натиљаи он дар протоколи махсус ќайд карда 
мешавад. 

Кори нињоии хатмкунанда дар се нусхаи чопи компютерї омода 
карда шуда, баъди њимоя як нусхаи он ба донишљў, як нусха ба 
китобхонаи муассисаи тањсилоти миёнаи касбї ва нусхаи сеюми он ба 
роњбари илмї супорида мешавад. Кори нињоии хатмкунандагон, ки 
бомуваффаќият дифоъ карда шудаанд, панљ сол дар китобхонаи 
муассисаи таълимї нигоњ дошта шуда, баъдан мувофиќи тартиботи 
муќарраршуда (баъди ба тасвиб расонидани санад) ба бойгонии 
муассисаи таълимї интиќол дода мешаванд. Инчунин, ин корњо дар 
сайти интернетии муассисаи таълимї љой дода мешаванд. 

Кори нињоии хатмкунандагон аз фанњои дар бахшњои умумикасбї 
ва тахассусї пешбинишуда иљро карда мешаванд. 

 
Аттестатсияи љорї 

Аттестатсияи љорї бо маќсади бањогузорї кардан ба сатњи дониш ва 
малакаю мањорати донишљў дар соли тањсил (тибќи нишондоди наќшаи 
таълимї пешбинї гардидааст), ки тавассути ин раванд донишандўзии 
назариявї ва дар амал татбиќ карда тавонистани донишњои азхудкардаи 
донишљўёни муассисањои тањсилоти миёнаи касбї муайян карда 
мешавад. 

Номгўи саволњои имтињонї барои шўъбаи рўзона њар сол ду њафта 
ќабл аз оѓози аттестатсияи љорї дар љаласаи кафедра баррасї ва тасдиќ 
карда мешавад. Номгўи саволњои санљишию имтињонии семестри ояндаи 
шакли тањсили ѓоибона бошад дар анљоми сессияи санљишию имтињонии 
даъватшуда, дар љаласаи кафедра мавриди баррасї ва тасдиќ ќарор дода 
мешавад. 

Љадвали имтињонї ва аттестатсияи љорї барои донишљўёни 
шаклњои тањсилоти рўзона, ѓоибона, шабона дар асоси рељаи раванди 
таълим, ки дар наќшањои таълимї дарљ гардидаанд ба роњ монда 
мешавад. 

Фосилаи байни имтињонњо дар низоми анъанавии тањсил на камтар 
аз 3 рўзро ташкил медињад. Љадвали имтињонї 2 њафта ќабл аз оѓози 
санљишу имтињонњо тасдиќ гардида, мавриди амал ќарор дода мешавад.  

Бар хилофи муќаррароти љадвали санљиш ва имтињонњо аз љониби 
омўзгор ба дигар соат ё рўз гузаронидани маслињату машварати 
ќаблазимтињонї ва имтињон иљозат дода намешавад.  

Ба сессияи имтињонї донишљў дар њолате роњ дода мешавад, ки агар 
дар давоми њамон семестр комилан супоридани санљишњоро, ки тибќи 
наќшаи таълимї муќаррар гардидааст, ба анљом расонида бошад. 



Дар сурате ки донишљў доир ба ин ва ё он фанни таълимии дар 
наќшаи таълимї пешбинишуда санљиш, лоињаву корњои курсиро сари 
ваќт дифоъ накарда бошад, ў аз супоридани имтињон дар давраи сессияи 
асосї мањрум карда мешавад. 

Дар раванди ќабули имтињон ва санљиш сатњи дониши донишљўй 
тибќи талаботи Стандарти давлатии тањсилоти миёнаи касбї бањогузорї 
карда мешавад. 

Имтињон мутобиќи љадвали тасдиќгардида, ќабул карда мешавад. 
Имтињонро омўзгори фанни дахлдор бо њамроњии ёвар (ассистент) ќабул 
менамояд. Њангоми дар шакли тестї ќабул намудани имтињони љорї 
иштироки омўзгори фаннї њатмї мебошад. 

Дар њолати беморї ва ё дар сафари хизматї ќарор доштани 
омўзгори асосї, омўзгори дигар, ки мутахассиси њамин соња мебошад, 
метавонад бо пешнињоди љонишини директор оид ба таълим ва 
мувофиќа бо директори муассисаи таълимї имтињон ќабул намояд. 

Омўзгори фан тибќи талаботи зикргардида метавонад аз донишљў 
иловатан баъди санљиш ё имтињони асосї боз ду маротибаи дигар 
имтињон ё санљишро ќабул намояд: 

 -маротибаи аввал дар давраи сессия; 
 -маротибаи дувум дар сессияи иловагї; 
 Маротибаи сеюм ќабули имтињонро аз донишљўе, ки дар ду 

маротибаи аввал бањои «бад» гирифтааст, комиссияи махсуси (теъдодаш 
2 нафар) таъсис додашуда бо иштироки омўзгори фанни дахлдор амалї 
менамояд. Дар сурати маротибаи сеюм бањои «ду» гирифтан донишљў аз 
муассисаи тањсилоти миёнаи касбї хориљ карда мешавад.  

Санадњои танзимкунандаи сессияи санљишию имтињонї иборатанд 
аз: 

 вараќаи санљишї; 

 вараќаи имтињонї; 

 вараќаи имтињонии умумї; 

 дафтарчаи имтињонии донишљў; 

 вараќаи таълимии донишљў; 
Вараќаи санљишї ва имтињонї дар шўъбаи таълим сабту дарљ карда 

мешавад. Шумораи донишљўёни гурўњњои таълимии ба вараќаи санљишї 
ва имтињонї воридшуда, бо имзои љонишини директор оид ба таълим 
тасдиќ карда мешавад. Вараќаи имтињонї бевосита дар рўзи имтињон ва 
ќабл аз оѓози имтињон ба ихтиёри омўзгори имтињонгиранда вогузор 
карда мешавад. Омўзгори дахлдор вазифадор аст, ки оид ба гирифтани 
вараќањо дар китоби сабти вараќањои имтињонї имзо гузорад. 

Вараќаи имтињонї худи њамон рўз баъди итмоми имтињон ба 
шўъбаи таълим супорида мешавад. 

Дар сурати тамдид кардани мўњлати сессия, барњамдињии ќарздорї 
ва ё фарќиятњои академї ба омўзгор вараќаи имтињонї (санљишї) дода 
мешавад. Омўзгори имтињонгиранда вазифадор аст, ки баъд аз анљом 
додани ќабули имтињон (санљиш) дар њамон рўз вараќаи имтињониро 
супорида дар китоби ќайд имзо гузорад. 



Дар вараќаи имтињонї љињати сабт намудани натиљаи супоридани 
имтињони љории донишљўён, номи фан, ному насаби омўзгор, ёвари ў ва 
таърихи рўзи ќабули имтињон дарљ карда мешаванд. (замима 1)  

Замимаи умумї барои дарљи барњамдињии ќарздории академии 
донишљўёни шакли тањсилоти ѓоибона дар давраи байни сессияњо 
мавриди истифода ќарор дода мешавад. Замимаи умумї барои гурўњи 
таълимї тартиб дода шуда, дар шўъбаи таълим њифзу нигоњдорї 
мегардад. 

Замимаи умумї ва вараќањои санљишию имтињонии гурўњњои 
донишљўён њамчун њуљљати њисоботї то хатми муассисаи тањсилоти 
миёнаи касбї дар шўъбаи таълим нигоњ дошта мешавад. 

Дар сурати аз љониби омўзгор ва ё шахси мутасаддї роњ додан ба 
иштибоњ, сари ваќт ислоњ накардан ва ба шўъбаи таълим пешнињод 
накардани онњо, ки сабабгори хориљшавии донишљў ё таъин 
нагардидани стипендия ва дигар омилњои нохуш мегарданд, мутобиќи 
ќонунгузории љорї чунин шахсон ба муљозоти интизомї кашида 
мешаванд. 

Дар дафтарчаи имтињонї бо имзои шахсони масъул теъдоди соатњои 
умумии фанни омўхташуда, ки дар наќшаи таълимї дарљ ёфтааст, 
њамчунин, натиљаи аттестатсияи нињоии давлатї, њимояи корњои 
тахассусї ва дипломї сабт карда мешавад.  

Дар сурати аз љониби омўзгори дахлдор дар ваќту замон дар 
дафтарчаи имтињонии донишљў нагузоштани натиљаи санљишу имтињон 
ва дар вараќаи санљишиву имтињонї мављуд набудани он ва ё баръакс, 
декан (мудири шўъба) вазифадор аст, ки вазъи рухдодаро мавриди 
баррасї ќарор дода, ба таври хаттї баёноти шахси мутасаддиро гирад ва 
нисбат ба ў чораи зарурї андешад. 

Натиљаи санљишу имтињонњо барои муќаррар кардани стипендия, 
интиќол ба курси дигар ва додани њуљљат дар бораи тањсилоти миёнаи 
касбї асос шуда метавонад. 

Дар њолати бо сабабњои узрнок, ки бо пешнињоди асноди 
тасдиќкунанда асоснок карда мешавад (беморї, вазъи оилавї, даъват ба 
маќомоти маъмурї ва назоратї) сари ваќт барои супоридани санљиш ё 
имтињон имкон пайдо накардани донишљў, љонишини директор оид ба 
таълим мўњлати иловагии супоридани санљиш ва ё имтињонњоро барои 
чунин донишљў муайян менамояд, ки он бо фармоиши директор тамдид 
карда мешавад. 

Дар њолатњои зарурї барои донишљўёне, ки аз натиљаи сессияи 
гузашта бањои хубу аъло ва нишондињандањои мусбати азхудкунии 
таълимро доранд ва ба дарсшиканию дигар аъмоли тахрибкорї роњ 
надодаанд, барои пеш аз мўњлат супоридани санљишу имтињонњо то 1 
моњ ќабл аз оѓози сессияи љории санљишу имтињонњо иљозат дода 
мешавад. 

Ба раванди санљиш ва ё имтињон ба истиснои шахсони масъул 
дахолати дигарон ќатъиян манъ аст. 



Донишљўи аз натиљаи имтињон ќаноат њосил накарда, њуќуќ дорад, 
ки дар давоми як рўз баъд аз анљоми имтињон ба комиссияи 
апеллятсионї мурољиат намояд. Барои иљрои ин амал вазифадор аст, ки 
ба директори муассисаи таълимї бо ариза мурољиат намояд. 

 
Љараёни имтињон. 

Раванди ќабули имтињон дар гурўњњои таълимї тибќи нишондодњои 
њамин Тартиб ба роњ монда мешавад. 

Омўзгори имтињонгиранда њуќуќ дорад, ки дар пояи муќаррароти 
барномаи фанни таълимї љињати муайян кардани сатњи дониши 
андўхтаи донишљў саволгузорї намояд. Дар раванди имтињон донишљў 
њуќуќ дорад, ки аз барномаи таълимии фанни марбута истифода барад.  

Дар рафти имтињон донишљў метавонад аз воситањои техникї (ба 
истиснои телефони мобилї), асбобњои аёнї ва барномањои намунавї 
истифода намояд. 

Дар мавриди бо усули тестї ќабул намудани имтињон, саволномаи 
тестї танњо дар доираи барномаи таълимї тартиб дода мешавад. 
Саволномаи тестї аз тарафи омўзгори фаннї тартиб дода шуда, бояд як 
моњ ќабл аз оѓози сессияи санљишию имтињонї ба ќисми таълимї 
пешнињод гардад.  

Донишљў њангоми супоридани санљишу имтињон дафтарчаи 
имтињонии худро ба дасти омўзгори имтињонгиранда месупорад. Ќабули 
имтињон бе дафтарчаи имтињонї ва вараќаи имтињонї иљозат дода 
намешавад.  

Агар фанни таълимї аз љониби якчанд омўзгор таълим дода шуда 
бошад, дар имтињон њамаи онњо ширкат меварзанд, вале ба донишљў бо 
машварати умумї танњо як бањо гузошта мешавад. 

Дар муќобили ному насаби донишљўе, ки дар имтињон ширкат 
наварзидааст, омўзгори имтињонгиранда ибораи «ѓоиб»- ро ќайд карда 
имзо мегузорад. 

Донишљў дар давраи сессияи фаъол аз се имтињон пайдарпай бањои 
«бад» гирад, аз муассисаи тањсилоти миёнаи касбї хориљ карда мешавад.  

Ба давраи дуввум ва сеюми имтињони такрорї донишљўёне рухсат 
дода мешаванд, ки аз як ё ду имтињон ќарзи академї доранд. 

 
Роњњои бартараф намудани ќарздории академї 

Такроран супоридани имтињон аз фанне, ки донишљў дар сессияи 
имтињонї бањои «ду» гирифтааст, њангоми идомаи сессияи фаъол иљозат 
дода намешавад.  

Барои донишљўёне, ки бо сабаби беморї ё сабабњои дигари узрнок 
(вазъи оилавї, офатњои табиї ва њоказо) санљишу имтињонро дар 
мўњлати муќарраршуда супорида натавонистаанд, бо пешнињоди роњбар 
(мудири шўъба, декан) ва мувофиќаи љонишини директор оид ба таълим, 
мўњлати сессияи санљишию имтињонї барои чунин донишљўён тамдид 
карда мешавад (мўњлат барои супоридани сессияи зимистона аз 1 феврал 
то 1 март ва барои сессияи тобистона аз 1 то 25 сентябр). 



Барои донишљўи шакли тањсили ѓоибона бошад, мўњлати 
супоридани санљишу имтињонњо то 1 моњ ќабл аз оѓози семестри оянда 
муќаррар карда мешавад. 

Такроран супоридани имтињон барои иваз намудани бањо дар сурате 
иљозат дода мешавад, ки агар 75% бањои гирифтаи донишљў «аъло» 
бошад ва њамзамон ба ин донишљўи довталаб на бештар аз як фан бањои 
«миёна» дошта бошад. Ин амал бо иљозати директори муассисаи 
тањсилоти миёнаи касбї дар курси охир як моњ ќабл аз оѓози 
аттестатсияи нињоии давлатї ба амал бароварда мешавад. 

 
Натиљаи сессияи имтињонї 

Донишљўе, ки ба пуррагї сессияи санљишу имтињонњои соли љориро 
супоридааст, бо фармони директор аз курс ба курс гузаронида мешавад. 

Бо пешнињоди декан (мудири шўъба) ва фармони директори 
муассисаи тањсилоти миёнаи касбї донишљўён дар њолатњои зерин аз 
муассисаи таълимї хориљ карда мешаванд: 

Хориљ намудани донишљўён аз муассисаи тањсилоти миёнаи касбї 
дар асоси Низомномаи гузаронидан, барќароркунї ва хориљ намудани 
хонандагон, донишљўёни муассисањои тањсилоти ибтидої ва миёнаи 
касбї амалї карда мешавад.  

Барои риоя накардани ўњдадорињое, ки дар Оинномаи муассисаи 
тањсилоти миёнаи касбї ва ќоидањои тартиботи дохилї пешбинї 
гардидаанд, донишљўро метавон бо гирифтани баёноти хаттии ў ба 
муљозоти интизомї кашида, њатто, аз муассисаи тањсилоти миёнаи касбї 
хориљ намуд. Дар њолати аз муассисаи тањсилоти миёнаи касбї хориљ 
намудани донишљў ќабл аз оѓоз кардани ин амал гирифтани баёноти 
хаттии донишљў њатмист. 

Барои донишљўёне, ки дар гурўњњои буљетї тањсил намуда, дар 
давраи сессияи асосї имтињонњоро бо бањои хубу аъло месупоранд, 
тибќи муќаррароти «Низомномаи таъин ва пардохти стипендияи 
донишљўёни муассисањои тањсилоти касбии Љумњурии Тољикистон» 
стипендия таъин карда мешавад.  

Шакли вараќањои санљишиву имтињонї дар замимаи Тартиби 
мазкур пешнињод мегардад (Намунаи №1-2). 

Аз эътибор соќит донистани «Тартиби ягонаи ќабули санљишу 
имтињонњо дар муассисањои тањсилоти миёнаи касбии Љумњурии 
Тољикистон (тибќи низоми анъанавї)» барои муассисањои тањсилоти 
миёнаи касбии Љумњурии Тољикистон танњо дар сурати ќабули чунин 
Тартиби таљдиди назаршудаи нав аз эътибор соќит дониста мешавад.  

 
 
 
 
 
 
 



(замимаи 1) 
НОМИ МУАССИСАИ ТАЪЛИМЇ 

Вараќаи имтињонии №____ 

Ихтисос______________________________________________________________________ 
Фан__________________________________________________________________________ 
Соли тањсил________________ Семестр____ Курс___ Гурўњ________ Шакли 
тањсил__________________ 
Ному насаби омўзгор_____________________________ 
Ному насаби ёвар____________________________ 
Ному насаби комиссия_____________________________________________ 

 
Давраи аввал: ____ беиљозат ____ ѓоиб_____ бад ____ миёна____ хуб____ аъло_____ 
имзо________ 
Давраи дуюм: ____ беиљозат_____ ѓоиб_____ бад ____ миёна____ хуб____ аъло_____ 
имзо_______ 
Давраи сеюм: ____ беиљозат_____ ѓоиб____ бад ____ миёна____ хуб____ аъло_____ 
имзо______ 

 
Эзоњ: Бањоњои гирифтаи донишљўён бояд ба шакли «бад», «миёна», «хуб», ва «аъло» 

гузошта шавад.  
Дар нусхаи асл таѓйир додани бањои гирифтаи донишљў иљозат дода намешавад. 
Дар сурати бори сеюм ќабул кардани имтињон комиссия таъсис дода мешавад. Вараќа 
новобаста аз забони тањсил танњо ба забони давлатї пур карда мешавад. 

 
Љонишини директор оид ба таълим _____________ мўњр 

 

Манъ карда мешавад: 1. Ќабули имтињон аз донишљўёне, ки ба вараќаи мазкур дохил карда 
нашудаанд. 

 2.Ќабули имтињон дар мўњлатњое, ки берун аз љадвали имтињонотии тасдиќшуда 
гузаронида мешаванд.(ба истиснои иљозати ќисми таълим)  

 
 
 
 
 
 
 

 

№ Ному насаб (пурра) 

Р
а
ќ

а
м

и
 

д
а
ф

т
а
р

ч
а
и

 
и

м
т
и

њ
о

н
ї

 Даврањо ва рўзњои имтињон 

Якум Дуюм Сеюм 

Санаи 
имтињон 

Санаи 
имтињон 

Санаи 
имтињон 

Бањо Бањо Бањо 
1.      

2.      
.      
.      

….      
   имзо  имзо  имзо  



(замимаи 2) 
НОМИ МУАССИСАИ ТАЪЛИМЇ 

Вараќаи саљишии №____ 

Ихтисос______________________________________________________________________
Фан__________________________________________________________________________ 
Соли тањсил________________ Семестр____ Курс___ Гурўњ________ Шакли 
тањсил__________________ 
Ному насаби омўзгор_____________________________  
Ному насаби ёвар____________________________ 
комиссия_______________________________________ 

 
Давраи аввал: ______ беиљозат _____ ѓоиб ________ комёб ______ ноком _____ имзо 
___________ 
Давраи дуввум: _____ беиљозат_____ ѓоиб ________ комёб ______ ноком _____ имзо 
___________ 
Давраи саввум: _____ беиљозат_____ ѓоиб ________ комёб ______ ноком _____ имзо 
___________ 
 
Эзоњ: Санљиши гирифтаи донишљўён бояд ба шакли «комёб» ва «ноком» гузошта 

шавад.  
Дар нусхаи асл таѓйир додани санљиши гирифтаи донишљў иљозат дода 
намешавад.  
Дар сурати бори сеюм ќабул кардани санљиш комиссия таъсис дода мешавад. 
Вараќа новобаста аз забони тањсил танњо ба забони давлатї пур карда мешавад. 

 
Љонишини директор оид ба таълим _____________ мўњр 
 
Манъ карда мешавад: 1.Ќабули санљиш аз донишљўёне, ки ба вараќаи мазкур дохил 
карда нашудаанд. 
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