
 
 

 

ЌАРОРИ МУШОВАРАИ ЃАЙРИНАВБАТИИ  
ВАЗОРАТИ МАОРИФИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
             аз  «25». 11. 2011                                   № 21/16                  ш. Душанбе 
 

 Оид ба тасдиќи Низомнома дар бораи рисолањои тахассусии хатм 
 

Мушовараи Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон лоињаи 
Низомнома дар бораи рисолањои тахассусии хатмро муњокима  намуда, 
                                           ќарор мекунад: 
 

1.Низомнома дар бораи рисолањои тахассусии хатм тасдиќ карда 
шавад (Замима мегардад). 
 2.Ба ректорон (директорон)-и муассисањои тањсилоти олии касбии 
Љумњурии Тољикистон супорида шавад, ки рисолањои тахассусии хатми 
донишљўёнро тибќи талаботи Низомномаи мазкур ба роњ монанд. 
        3.Раёсати тањсилоти олии касбї ва баъдидипломї (А.Расулов) 
рафти амалї гардонидани Низомномаи мазкурро зери назорати љиддї 
ќарор дињад.    
         4.Назорати  иљрои ќарори мазкур  ба  зиммаи  муовини   аввали 
Вазир  Ф. Рањимов  гузошта шавад. 
 
                                                                                                                                                                                                
Раиси мушовара, Вазир                                                                   А.Рањмонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бо ќарори мушовараи Вазорати                                            
маорифи Љумњурии Тољикистон 

аз 25.11. 2011 №21/16 

 тасдиќ шудааст  

 
Низомнома 

дар бораи рисолањои тахассусии хатм 
 

1. Муќаррароти умумї 
1) Иљрою њимояи рисолањои тахассусии хатм марњилаи хотимавии 

тањсил ва намуди њатмии аттестатсияи љамъбастии  хатмкунандагони 
муассисањои тањсилоти олии касбї мањсуб ёфта, тањким бахшидану 
муназзам сохтан ва тавсааи донишњои амалї дар соњаи касби  
пешгирифта, рушди малакањои кори мустаќилона ва истифодаи 
методњои тањќиќ, муайян намудани дараљаи омодагии хатумкунандагон 
ба фаъолияти мустаќилона дар соњаи касби  интихобкардаашонро фаро 
мегирад. 

2) Рисолаи тахассусии хатм дар  шаклњои зерин мувофиќ ба 
дараљаи  дахлдори  тањсилоти олии  касбї  анљом дода мешаванд: 

-барои тахассуси (дараљаи) бакалавр дар шакли рисолаи бакалавр; 
-барои тахассуси «мутахассиси дипломдор» дар шакли  рисолаи 

(лоињаи) дипломї; 
-барои тахассуси (дараљаи) магистр дар шакли рисолаи магистр. 
3)  Талаботи умумї нисбат ба њаљму мундариљаи корњои тахассусии 

хатм тибќи стандартњои давлатии тањсилоти олии касбї ба роњ монда 
мешавад ва он вобаста аз дараљаи тањсилот ва мўњлати тањсил фарќ 
мекунад. 

4) Масъулияти њамаи маълумот, ки дар рисолаи тахассусии хатм 
оварда мешавад, бевосита муаллифи он бар дўш дорад. 

5) Рисолаи тахассусии хатм ва таќризњои ба онњо додашуда ба 
мўњлати 5 сол дар  кафедрањои пешбар нигоњ дошта мешаванд. 

2. Талабот нисбат ба ташкили иљрои рисолањои тахассусии хатм 
  6) Мавзўъњои рисолањои тахассусии хатм аз тарафи кафедраи 
пешбар аз рўи ихтисосњои асосї тартиб дода шуда, бо ќарори Шўрои 
олимони факултет ва фармони ректор тасдиќ карда мешаванд. 
 Донишљўй њуќуќ дорад, ки мавзўи худро бо назардошти муњимияти 
масъала ва асоснок намудани мувофиќи матлаб будани тањќиќи он 
пешнињод намояд. 

7) Мавзўи рисолаи дипломї ва магистрї на камтар аз як сол то 
њимояи он тасдиќ карда мешавад. Мавзўъи рисолаи бакалавриат на 
дертар аз ним сол то аз аттестатсияи љамъбастии давлатї гузаштани 
хатмкунанда тасдиќ карда мешавад. 

8) Барои тайёр намудани рисолаи тахассусии хатм ба донишљў 
роњбари илмї ва дар сурати зарурат мушовир таъин карда мешавад.  



9) Роњбарони илмии рисолањои тахассусии хатм аз љумла 
профессорон, дотсентон, саромўзгорон, кормандони илмї ва 
ассистентон таъин карда мешавад. Роњбарони илмии рисолаи 
тахассуссии хатми бакалаврњо ва мутахассисони дипломдор имкон 
доранд, ки устодони дигар муассисањои тањсилоти олии касбї, инчунин 
кормандони таљрибадоре, ки мутахассиси бахши тањсилот мањсуб ёфта, 
на камтар аз 5 сол собиќаи корї ва ё дараљаи илмии номзад ва ё доктори 
илм доранд, таъин карда шаванд. Ба њар яке аз онњо роњбарии на бештар 
аз 5 рисолаи тахассусии хатм (дар шакли тахсилоти ѓоибона на бештар 
аз 10 рисола) иљозат дода мешавад. 

10)  Кафедраи пешбар назорати иљрои рисолаи тахассусии хатмро 
ба роњ монда, дар сурати зарурат роњбари илмиро иваз менамояд. 

11) Роњбари рисолаи тахассусии хатм муваззаф аст: 
  -ба донишљў барои таълифи рисола супориш дињад (супориш 
мумкин аст, мувофиќи ќарори кафедраи пешбардар шаклњои шифоњї ва 
ё хаттї дода шавад. Шакли хаттии супориши инфиродиро кафедраи 
пешбар ва ё факултет тањия менамояд); 
  - дар ташкил ва иљрои кор ёрї дињад; 
  - машваратњои мунтазам гузаронад; 
  -кори анљомдодашударо санљад ва таќриз нависад. 

12) Баъди интихоби мавзўи рисоали тахассусии хатм донишљў ба 
унвони мудири кафедраи пешбар барои ба ў вобаста намудани мавзўи 
тањќиќот ва таъин намудани роњбари илмї ариза дар шакле, ки 
муассисаи таъолимї тасдиќ намудааст, менависад. 

 Ариза дар маљлиси кафедраи пешбар мавриди баррасї ќарор 
гирифта, ќарор дар бораи вобаста намудани мавзўи рисолаи  тахассусии 
хатм ва таъин намудани роњбари илмї ба Шўрои олимони факултет 
пешнињод карда мешавад. Дар асоси ќарори Шўрои олимон лоињаи 
фармони ректор дар бораи тасдиќи мавзўъњо ва таъини роњбарони илмї 
тањия ва тасдиќ мегардад. 

13) Њама гуна таѓйирот дар мавзўъ ва роњбарї намудан ба 
рисолаии тахассусии хатм бо фармони ректор дар асоси ќарори 
кафедраи пешбар ва пешнињоди декани факултет сурат мегирад. 
    14) Ба рисолањои тахассусии хатм таќриз навишта мешавад. 

15) Хатмкунандае, ки дар мўњлати муќарраргардида рисолаи 
тахассусии хатмро пешнињод накардааст ё бо ќарори кафедраи пешбар 
барои њимоя иљозат нагирифтааст, бе сабаби узурнок ба њимоя њозир 
нашудааст ва ё дар њимоя бањои «ѓайриќаноатбахш» гирифтааст, аз 
аттестатсияи љамъбастии давлатї нагузашта мањсуб мешавад ва тибќи 
Низономаи дар ин маврид ќабулгардида аз он бояд дар мўњлати 
муќарраргардида њимоя намояд.    
 

3. Талабот оид ба тањияи рисолањои тахассусии хатм 
16) Рисолаи тахассусии хатм дар шакли чопї дар як тарафи вараќи 

сафеди формати А4 мутобиќи ќоидањои тањиясозии техникии корњои 
илмї-тањќиќотие, ки стандартњои давлатї онњоро муайян кардааст, 



тартиб дода мешавад. Талаботи њатмї нисбат ба андозаи њошияњо ва 
њуруф, фосилаи байни сатрњо ва амсоли инњо дар асоси муќаррароте, ки 
дар ин маврид ќабул шудаанд, муайян карда мешавад. 

17) Рисолаи тахассусии хатм, ки барои њимоя пешнињод мегардад, 
бояд дар шакли китоб муќовабандї шавад. 

18) Матни рисола бо вараќаи унвон оѓоз меёбад. Дар сањифаи 
дигар мундариљаи рисола бо номгўи бобњо, фаслњо, бахшњо, замимањо 
бо нишон додани сањифањо оварда мешавад. Мундариљаи рисола бояд 
њамаи сарлавњањое, ки дар рисола мављуданд, фаро гирад. Сарлавњањо 
бояд даќиќан ба  мундариљаи кор мувовиќат кунанд ва  мухтасару аниќ, 
пайдарњаму  даќиќ мантиќи дохилии рисоларо инъикос намоянд. 

19) Њамаи вараќњои рисола, аз муќаддима шурўъ намуда, 
раќамгузорї карда мешавад. Раќамгузории сањифањо бояд мувофиќи  
тартиби  ададњо сурат гирад.  Фењристи адабиёт бояд истифода шуда, 
замимањо аз рўи тартиби ададњо оварда шавад. 

20) Њар як бахш дар матн аз њамдигар људо навишта мешавад. 
Раќми бахш (боб)-и дахлдор ва ё зербахш (фасл) дар оѓози сарлавња 
гузошта мешавад. 

21) Дар рисола мумкин аст љадвалњо ва расмњои гуногун њам 
мављуд бошад. Миќдори чунин воситањои тасвир дар матн аз 
мундариљаи он вобаста аст ва бояд ба андозае бошад, ки барои баёни  
возењу мухтасари мазмуни матн  кифоят кунад. Љадвалу расмњо баъд аз 
ишора  ба онњо дар матн оварда мешавад ва њар кадоме аз онњо бояд 
раќам ва навиштањо  дошта бошад. Раќамгузории љадвалу расмњо аз рўи 
тартиби ададњо дар тамоми матни рисола  сурат мегирад. 

21) Маълумоти бо раќамњо ифодаёфтае, ки дар матни рисола 
истифода шудааст, ба шакли љадвал тартиб додани он тавсия карда 
мешавад.  

22) Манбаи иќтибосњо дар повараќ оварда мешавад ва ё баъди 
иќтибос бо раќамњо манбаи он ишора карда мешавад. Ишороти манбаи 
иќтибос на танњо дар сурати бевосита дар даруни нохунук айнан 
овардани матни њуљљат ва ё гуфтаи касе, балки дар мавриди овардани 
далелњо, маълумоти раќамї ва маълумоти дигаре, ки дар шакли нутќи 
мазмунан наќлшуда аз љониби муаллифи рисола оварда мешавад, зарур 
мебошад. 

23) Рўйхати адабиёт ва сабти библиографї тибќи тартиботи 
ќабулгардида тартиб дода мешавад: 

24)  Замимањо њамчун идомаи кор тартиб дода шаванд њам, аммо ба 
њаљми асосии он дохил намешаванд. 
 

4.  Тартиби барои њимоя пешнињо намудани рисолаи тахассуси хатм 
  25) Барои њимоя дар љаласаи комиссияи давлатии аттестатсионї 
рисолањои тахассусии хатме пешнињод мешаванд, ки иљозатномаи  
кафедраи пешбарро дошта бошанд.  

26) Кафедраи пешбар дар асоси хулосаи роњбари илмї, инчунин 
дар сурати гузаронидани њимояи ќаблї ва ба эътибор гирифтани 



натиљањои  он ќарори барои ба њимоя  иљозат додани  рисоларо  ќабул 
мекунад. Зарурат ва мўњлати гузаронидани њимояи ќаблии онро 
кафедраи пешбар муайян мекунад.  

27) Ќарори ба њимоя иљозат додани рисоларо бо ќайди санаи 
ќабули ќарор дар шакли сабти маълумоти марбута дар дафтарчаи 
имтињонии донишљўй бо имзои  роњбари илмї  ва мудири кафедра, 
инчунин дар шакли сабт дар вараќаи унвони  рисола бо имзои мудири 
кафедраи пешбар ќабул карда мешавад. 

28) Агар роњбари илмї ва ё муќарриз њимояи рисоларо ѓайри 
имкон мешуморад, онгоњ баррасии ин масъала бо иштироки донишљўй 
ва роњбари илмии ў ба маљлиси кафедра пешнињод карда мешавад, ки 
дар он ќарори ќатъї оид ба иљозати њимоя ќабул карда мешавад. 
Суратљаласаи маљлиси кафедра барои тасдиќ ба декани факултет 
пешнињод карда мешавад. 

29) Рисола дар шакли лозима тартиб дода шуда, дар мўњлати 
муќарраргардида ба кафедраи пешбар пешнињод карда мешавад, то ба 
раис ва аъзои комиссияи аттестатсионии љамъбастї имкон дода шавад, 
ки то санаи њимоя  бо мундариљаи рисола шинос шаванд. 

30) Агар рисола ба таќриз зарурат дошта бошад, онгоњ дар 
маљлиси кафедраи пешбар њайати муќарризон тасдиќ карда мешавад. 
Таќризро ба рисола муаллимоне, ки дар тањияи он ширкат надоштанд ва 
ё мутахассисони беруна менависанд. Дар сурате ки рисола дар доираи 
фанњои мухталиф таълиф шудааст, онгоњ таъин намудани ду нафар 
муќарриз дар њаљми соатњои барои таќризи рисола пешбинишуда тавсия 
мешавад. 

31) Вазифаи муќарриз аз шиносоии њамаљониба бо мўњтавои 
рисола ва навиштани таќризи интиќодии асоснок иборат аст, ки дар он 
бояд матолиби зерин дарљ гардад: 

- мувофиќати рисола ба мавзўи интихобшуда; 
- муњимияти он; 
-дараљаи асоснокии хулосањои илмї, тавсияњо, дурустию навоварї 

ва ањамияти илмию амалии онњо; 
-саводи умумї, сифати навиштани матнњо ва тартиб додани  

љадвалњо, мутобиќати онњо ба стандартњои амалкунанда; 
- муваффаќиятњо ва камбудињои рисола. 

      Дар ќисмати хулосаи таќриз андешањои муќарриз доир ба 
мутобиќати рисола ба талаботи стандартњои давлатии тањсилот, тавсияи 
он барои њимоя, бањои умумии он ва ба хатмкунанда додани тахассуси 
мувофиќ баён карда мешавад. Дар таќриз насабу ном ва номи падари 
муќарриз, унвони илмї ва дараљаи илмї, љои кор, вазифа ва имзои ў 
пурра дарљ мегардад . 

32) Таќриз ба кафедраи пешбар на дертар аз як њафта то санаи 
њимоя пешнињод карда мешавад. Донишљўй њаќ дорад бо таќриз то санаи 
њимояи рисола шинос шаванд. 
 

 



5. Њимояи рисолањои тахассусии хатм 
33) Њимояи рисолањои тахассусии хатм дар љаласаи  кушоди 

комиссияи аттестатсияи давлатї бо иштироки на камтар аз 2\3% њайати 
комиссияи мазкур сурат мегирад, ки дар он маърўзаи мухтасари 
муаллиф, таќризи роњбари илмї ва муќарриз шунида мешавад.  

34) Донишљў таќрибан дар муддати 10-15 даќиќа маърўза мекунад, 
ки дар он ба таври фишурда муњимияти мавзўи тањќиќотро асоснок 
намуда, мундариљаи  асосии он, натиљањои тањќиќот ва хулосањоро баён 
менамояд ва ањамияти амалии тањќиќотро нишон медињад.  

35) Баъди хатми маърўза саволу љавоб сурат гирифта, музокираи 
муќарриз шунида мешавад. Сипас, сухан ба донишљўй барои љавоб ба 
эродњои муќарриз дода мешавад. Пас аз он таќризи роњбари илмї 
шунида мешавад. Ташкили бањс њам имкон дорад. 

           36) Таќризи роњбари илмї бояд бањои аз љињати назариявї омода 
будани муаллифи рисола, ташаббускорї ва мустаќилияти ў дар  мавриди 
њалли масъалањои тањќиќот, ќобилияти кор кардан бо адабиёти илмї ва 
маводи дигари илмї, ќобилияти возењ ва аниќ баён намудани фикр, 
инчунин арзёбии дараљаи мутобиќати таълифи рисола ба меъёрњою 
ќоидањои муќарраргардидаро фаро гирад. 

           37) Барои њимояи рисолаи тахассусии хатми бакалавр то 20 даќиќа, 
мутахассис то 30 даќиќа ва магистер то 45 даќиќа ваќт муќаррар 
мегардад. 

           38) Натиљаи њимояи рисола дар љаласаи  пўшидаи комиссия баъди 
хотимаи њимоя мавриди баррасї  ќарор гирифта, бо раъйдињии оддї, бо 
бештари овозњои аъзои комиссияе, ки дар љаласа иштирок доштанд, 
арзёбї мешавад. 

            39) Бањои ќатъї ба рисола дар асоси таќризи роњбари илмї, 
таќризњои муќарризон ва баромади муаллифи рисола гузошта мешавад. 
Њангоми бањогузорї ба рисола мумкин аст, маќолањои нашршуда, 
гувоњномаи  муаллифї, таќризњои кормандони соњибтаљрибаи соњаи 
тањсилот ва муассисањои илмии ба мавзўи тањќиќот алоќаманд ба 
эътибор гирифта мешавад. 

           40) Меъёрњои арзёбии рисола дар кафедраи пешбар тањия гардида, 
бо ќарори Шўрои олимони факултет тасдиќ мешавад.  

Меъёрњои умумии арзёбии рисола аз инњо иборат аст: 
           - асоснокии муњимияти мавзўи тањќиќот, мувофиќати мундариља ба 

мавзўъ, тањлили пурраи мавзўъ; 
           -даќиќ будани сохтор ва мантиќи баёни матлаб, асоснокии 

методологии тањќиќот; 
  - њаљм ва тањлили адабиёти илмии алоќаманд ба мавзўи тањќиќот; 
            - донистани услуби илмї ва босаводана  баён намудани фикрњо; 
          - мувофиќати  шакли рисола ба талаботе, ки  нисбат ба таълифи 

рисола муќаррар гардидаанд; 
           -дараљаи мулоњизаи масъалањои назариявї ва љамъбасти маводи 

љамъшуда, асоснокї ва  аниќии тасвияи хулосањою љамъбасткунї; 
           -мундариљаи таќризњои роњбари илмї ва муќарриз; 



           - сифати маърўзаи шифоњї дар љаласаи њимоя; 
           -амиќї ва даќиќии љавобњо ба саволњо, эродњо ва тавсияњои дар 

ваќти њимоя  баёнгардида. 
41) Натиљаи њимояи рисола бо бањоњои «аъло», «хуб», 

«ќаноатбахш», «ѓайри ќаноатбахш» арзёбї мегардад ва дар худи њамон 
рўз, баъди аз рўи тартиби муќарраршуда тањия намудани суратљаласаи 
маљлиси комиссияи аттестатсияи давлатї эълон мегардад. 

42) Бањои рисола дар дафтарчаи имтињонї ва суратљаласаи 
комиссия сабт мегардад. 

43) Дар асоси натиљаи њимояи рисола оид ба донишљўй додани 
тахассус аз рўи ихтисос (равия) ва супоридани дипломи тањсилоти олии 
касбї ќарор ќабул карда мешавад. 

44) Шикояти апеллятсионї доир ба натиљаи њимояи рисола 
мавриди баррасї  ќарор дода намешавад. 

45) Ба донишљўе, ки дар њимояи рисола бањои «ѓайриќаноатбахш»  
гирифтааст, маълумотномаи академии намунаи муќараргардида дода 
мешавад. 

 
6. Рисолаи тахассусии хатми бакалавр 

46) Рисолаи тахассусии хатми бакалавр (кори илмии бакалавр) 
бояд як тањќиќоти мустаќилона ва аз лињози мантиќї анљоми тањќиќоти 
назариявию таљрибавї бошад, ки бо њалли назариявии масъалањо ва 
тањќиќоти таљрибавї ва ё бо њалли масъалањои дорои хусусиятњои амалї 
алоќаманд мебошад, ки масоли музкур чун ќоида, як бахши корњои 
илмию тањќиќотии кафедраи пешбар мањсуб меёбад. 

47) Рисолаи тахассусии хатми бакалавр имкон дорад, ки дар асоси 
љамъбасти лоињањо ва корњои курсии пештар анљомдодаи хатмкунанда 
тањия шавад ва дорои хусусияти тањлилию (реферативї) љамъбастї 
бошад ва дар шакли матн бо замимањои марбута таълиф гардад. Ба 
њайси рисолаи тахассусии хатми бакалавр, инчунин метавон маќолањои 
пештар нашршуда ва маърўзањои илмии хатмкунандаро ќабул кард. 

48) Рисолаи тахассусии хатми бакалавр бояд љавобгўи принсипњои 
мантиќнокї, даќиќї, дурустии баёни  маводи  мављуда, сохтори ягона, 
хулосањои мустаќилона ва тавсияњо бошад. 

49) Рисолаи тахассусии хатми бакалавр дар заминаи донишњои  
назариявї ва малакањои амалие, ки донишљўй дар давоми  4 соли тањсил 
касб  кардааст, таълиф меёбад.  

50)  Рисолаи тахассусии хатми бакалавр дар соли чоруми тањсил 
таълиф мешавад. Сарфи ваќт барои таълифи он дар наќшаи таълимї дар 
њаљми на камтар аз 4 њафта муайян мегардад. 

51) Мавзўъњои рисола дар кафедраи пешбар тартиб ва бо  фармони 
ректор тасдиќ карда мешавад. Мавзўъњои рисолањои бакалавр бояд аз 
рўи мазмун ба барномањои магистрие, ки дар муассисаи таълимї аз рўи 
њамон равия таълим дода мешавад, наздик бошад. 



52) Мундариљаи рисола бояд ба талаботи стандартњои давлатии 
тањсилоти олии касбие, ки барои омодасозии касбии донишљўён 
пешбинї шудаанд, љавобгўй бошад ва  матолиби зеринро фаро гирад: 

-асоснокии  интихоби предмети тањќиќот ва гузориши вазифањои  
тањќиќотие, ки  дар асоси тањлили адабиёти илмї иљро шудаанд; 

-бахшњои назариявї ва ё таљрибавї бо нишон додани метод ва 
воситањои тањќиќот; 

-тањлили натиљањои бадастомада; 
-хулоса ва тавсияњо; 
-рўйхати адабиёти истифодашуда. 
52) Њаљми тавсияшудаи рисолаи тахассусии хатми бакалавр аз 30 

то 40 сањифаро бидуни теъдоди замимањо ташкил медињад. 
 

7.Рисолаи  тахассуси мутахассиси соњибдиплом 
53) Рисолаи тахассусии хатми мутахассиси соњидиплом (кори 

дипломї, лоњаи дипломї) барои муайян намудани ќобилияти тањќиќотии 
хатмкунанда, амиќии донишњои дар бахши  илмии интихобкардааш, ки 
ба соњаи касбаш алоќаманд аст, инчунин муайян намудани малакаи 
корњои методию таљрибавии ў пешбинї гардидааст. Мундариљаи 
рисолањои дипломї бояд ба мундариљаи фанњои умумикасбї ва ё 
тайёрии касбии тибќи стандартњои давлатии тањсилоти олии касбї 
мувофиќат намояд. Рисолањо (лоињањо)-и дипломї имкон доранд, ки 
доир ба фанњои зерин таълиф гарданд: 

-доир ба фанњои назариявие, ки аз љумлаи фанњои силсилаи 
омодасозии касбї мањсуб меёбанд; 

-доир ба фанњои педагогию равоншиносї; 
-доир ба назария ва методикаи таълими фан. 
54) Тањќиќоти анљоёфта, мумкин аст, пурра ба мавзўъњои  

назариявї тааллуќ дошта бошад ва ё ба њалли масъалањои амалие, ки ба 
намуди фаъолияти касбии хатмкунанда иртибот дорад, бахшида шавад. 
Мундариљаи рисолањо (лоињањо)-и дипломї бояд проблемањои мубрами 
рушди тањсилоту илмро дар марњилаи њозира инъикос намояд. 

55) Мавзўи рисола (лоиња)-и дипломї раѓбати илмї-тадќиќотии 
хатмкунандаро инъикос менамояд ва набояд барои таѓйир додани  
мундариља ва талаботи  имтињони љамъбастии давлатї асос шавад. 

56) Хатмкунандагоне, ки аз рўи барномаи тањсилот бо ихтисоси 
иловагї тањсил менамоянд, рисола (лоиња)-и дипломиро доир ба фанњои 
ихтисоси асосї таълиф менамоянд. Ба таври истисно, тањќиќи мавзўъњое, 
ки дар доираи ихтисоси асосї ва ихтисои иловагї ќарор доранд, 
имконпазир аст. 

57) Мўњлати таълифи рисола (лоиња)-и дипломии мувофиќи 
талаботи стандартњои давлатии тањсилоти олии касбї доир ба  
ихтисосњои марбута муайян карда мешавад. 

58) Рисола (лоиња)-и дипломї  бояд дар худ бахшњои сохтории 
зеринро фаро гирад: муќаддима, њадди аќал ду боб, хулоса, рўйхати 
адабиёти истифодашуда, замимањо (дар сурати зарурат). 



Сохтори рисолаи тахассусии хатми мутахассиси соњибдиплом 
имкон дорад, ки вобаста аз равия ва хусусияти мундариљаи он фарќ 
кунад. 
     Дар муќаддима дар бораи асоснокии мавзўи тањќиќот, муњимият ва  
ањамияти амалии он, маќсад ва  вазифањои тањќиќот, муайян намудани 
мафњумњои асосї ва методњои тањќиќот маълумот оварда мешавад. 
    Бобњои рисола тањлили таърихи омўзиши масъала ва њолати 
њозираи он, тањлили адабиёти илмии алоќаманд ба проблемаи мавриди 
тањќиќ, нишон додани андешањои мухталифи тахќиќотчиён ва асоснокии 
мавќеи муаллифи тањќиќот, тањлил ва таснифоти маводи љолибро дар 
заминаи методикаи  тањќиќи муаллиф фаро мегиранд. 
    Дар рисолањо (лоињањо)-и дипломие, ки хусусияти таљрибавию 
методї ва ё тамоюли амалї доранд, овардани бобе, ки дар он љараён ва 
натиљањои таљрибаи гузаронидашуда инъикос ёфта, хулосањо ва 
тавсияњо баён гардидаанд, њатмї мебошад. 
   Дар бахши хулосаи рисола (лоиња)-и дипломї дурнамои тањќиќи 
манбаъдаи мавзўъ зикр карда мешавад. 

59) Њаљми тавсияшудаи рисолаи тахассусии хатми мутахассис 60-75 
сањифаро, бидуни замимањо ташкил медињад. 
 

8. Рисолаи тахассусии хатми магистр 
60) Рисолаи тахассусии хатми магистр диссертатсияи магистерї 

мањсуб меёбад ва дар шакли як тањќиќоти мустаќилонаи илмие зоњир 
мегардад, ки доир ба ягон мавзўи барои њамон равияи илм муњим анљом 
ёфтааст. 

61) Натиљањои асосии илмие, ки муаллифи рисолаи магистрї ба 
даст овардааст, бояд њатман тавассути  интишор намудан дар нашрияњои 
илмї, дар шакли маърўзањо дар конфронсњои илмї, симпозиумњо, 
семинарњо  мавриди санљиш ќарор дода шавад. 

62) Барои омода намудани рисолаи магистрї, мураттабсозии  
техникии он ва њимояи расмии он дар  маљлиси комиссияи аттестасияи 
давлатї дар  наќшаи таълимї, дар мавсими  хотимавии тањсил на камтар 
аз 12 њафтаи ваќти таълимї пешбинї гардидааст. 

   Рисолаи магистрї шомили  бахшњои зерин мебошад: 
- вараќи унвон; 
- маълумотнома  
-мундариља; 
-муќаддима; 
-ќисмати асосї; 
-хулоса; 
-рўйхати сарчашмањо ва адабиёти истифодашуда; 
-замимањо. 

Матни маълумотнома њаљман на бештар аз як сањифа буда, маќсаду 
методњои тањќиќот, натиљањои бадастомада ва навоварии онњо, 
ањамияти амалї ва маълумот дар бораи санљиши рисолаи магистро 
инъикос менамояд. 



Дар муќаддимаи рисола интихоби мавзўъ, навоварии он, ањамияти 
илмию амалии рисола асоснок карда мешаванд. Дар бораи методњои 
истифодашуда маълумот дода, тањлили интиќодии адабиёти илмї 
марбут ба мавзўи мавриди тањќиќ оварда мешавад, инчунин маќсаду 
вазифањои тањќиќот аниќ карда мешаванд. 

Мундариљаи асосии тањќиќот ва ё ќисмати асосии рисоларо 
маќсаду вазифањои тањќиќот муайян менамоянд ва ин ќисмати рисола ба 
бобњо ва фаслњо људо мешавад. Миќдори бобњо аз хусусиёти рисолаи 
магистр вобаста аст, аммо рисола бояд на камтар аз ду боб иборат 
бошад. Дар байни бобњои рисола бояд як робитаи дохилии маъної 
мављуд бошад ва мўњтавои њар як боб бояд возењ ва мантиќан пай дар 
њам баён гардад. Њар як боб бо хулосаи мухтасар хотима меёбад. 
Сарлавњањои бобњо бояд хеле мухтасару возењ бошанд ва мундариљаи 
асосиро аниќ инъикос намояд ва набояд номи рисоларо такрор кунанд. 

Хулосаи рисола бояд ба он маќсаду вазифањои тањќиќоте, ки дар 
муќаддима зикр ёфтаанд, робитаи мустаќим дошта бошад. Дар ин 
ќисмати рисола хулосањо ва љамъбасти андешањое, ки аз тамоми матни 
рисола бармеоянд, оварда мешаванд, инчунин тавсияњо, пешнињод ва 
роњњои тањќиќоти минбаъдаи мавзўъ нишон дода мешавад. 

63) Њаљми рисолаи магистро хусусиёти фан, маќсаду методњои 
тањќиќот муайян менамоянд, аммо њаљми он, бидуни замимањо набояд аз 
100 сањифа зиёд бошад.  

64) Њимояи рисолаи магистр расман дар љаласаи кушодаи 
комиссияи аттестатсияи давлатї сурат мегирад. Ба комиссия рисолаи 
магистр, таќризи роњбари илмї, таќризњои дигар, маълумотномаи декан 
љињати аз љониби донишљўй иљро гардидани наќшаи таълимї ва бањоњои 
гирифтаи ў њангоми тањсил дар магистратура пешнињод карда мешавад. 

65) Рисолаи магистр баъд аз њимоя дар муассисаи тањсилоти олї 
мањфуз мемонад ва муаллиф њаќ дорад, ки аз он нусхабардорї кунад.  

66) Агар рисолаи магистр сазовори бањои «ѓайри ќаноатбахш» 
дониста шавад, унвонљўи дараљаи магистр дар мавсими дигари 
фаъолияти комиссия тибќи Низомномаи дар ин маврид ќабулгардида 
дар муддати панљ сол, аммо на бештар аз як дафъа ба њимояи такрорї 
роњ дода мешавад. Дар ин сурат комиссия  муайян мекунад, ки унвонљўи 
дараљаи магистр барои њимояи такрорї рисолаи аз рўи мавзўи пештара 
такмилдодаи худро пешнињод намояд ва ё бояд дар мавзўи наве, ки 
кафедраи пешбар муайян кардааст, рисолаи хатмро таълиф намояд.  
Дар сурати дар њимояи такрорї гирифтани бањои «ѓайри ќаноатбахш» 
унвонљўи дараљаи магистр аз њуќуќи дарёфти дипломи магистр мањрум 
мешавад. Ба ў аз рўи тартиби муќарраршуда њуљљатњое супорида 
мешаванд, ки барои чунин њолатњо пешбинї гардидаанд. 


