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ШУРЎИ БАРНОМА 

 
1. Шурўи барнома тавассути  нишонаи дар мизи корї (ярлики дар рабочий 

стол)  гузошташуда иљро мешавад.      
Баъд аз интихоб равзанаи асосии барнома бо менюаш ба тасвири сафњаи 

намоиш пайдо мегардад. (Расми 1). 

 
Расми 1. Менюи барнома 

 

ВОРИДОТИ МАЪЛУМОТ 

Сатри менюи асосии барнома аз ишорањои зерин иборат аст: 

Меню        Воридоти маълумот ва Ҳисоботҳо ва дархостҳо.  

Њангоми истифодаи  менюи       Воридоти маълумот дар тасвир: 

    Тањсилоти олии касбї 

 Тањсилоти миёнаи касбї 

 Тањсилоти ибтидоии касбї 

 Дар бораи барнома 

 Баромад аз барнома 

 пайдо мегардад: 

 
 

Расми 2. Дар равзанаи «Воридоти маълумот» интихоби шарт. 
 
Дар равзанаи мазкур яке аз шартњо интихоб карда мешавад. Масалан, 

њангоми ворид намудани маълумоти муассисањои тањсилоти олии касбї чуноне, 

ки дар расм нишон дода шудааст, тањсилоти олии касбї интихоб карда 

мешавад. Њамзамон,  ба таври зайл њангоми ворид намудани маълумоти дигар 

зинаи тањсилоти касбї дигар зинаи тањсилот интихоб карда мешавад. 

 

3.Њангоми интихоби Тањсилоти олии касбї дар равзана номгўйи муассисањои 

тањсилоти олии љумњурї пайдо мегардад. (Расми 3)  

 



 
Расми 3. Рўйхати муассисањои тањсилоти олии касбї 
 

Барои ворид намудани маълумот аз рўйхати муассисањои тањсилоти олии 

касбї номи муассисае интихоб карда мешавад, ки ба он маълумот ворид кардан 

мехоњед. Мисол: дар расм Донишгоњи миллии Тољикистон интихоб карда 

шудааст. 

  

4. Њисоботњо 

Пас аз интихоби номи муассисаи тањсилоти олии касбї нишонаи «Њисоботњо» 

интихоб карда мешавад.  (Расми4).  

 

 
Расми 4. Тугмачаи «Њисоботњо» 



Ё ин ки барои баромадан аз барнома тугмачаи  интихоб 

намудан лозим аст. 
 

5. Њангоми интихоби тугмачаи «Њисоботњо» номи муассисаи тањсилоти олии 

касбї ва њисоботњои муассиса пайдо мешавад, ки дар расм оварда шудааст. 

(Расми 5). 

 
 

Расми 5. Равзанаи «Њисоботњои муассиса» 
 

Чуноне, ки дар расм оварда шудааст, пас аз пахши тугмачаи «Њисоботњои 
муассиса» дар равзана тугмачањои зерин пайдо мешавад: 

Тугмачаи  барои интихоби соли њисоботї хизмат мерасонад 
(расми 00) 
 

               
Расми 00. Равзанаи «Тањрир намудани соли њисобот» 

 



 тугмачаи мазкур барои содир кардани маълумоти 

муассиса, ё муассисањои воридкардашудаи њисоботи оморї оварда шудааст. 

Яъне, агар ягон муассиса дар доираи њисоботи оморї ворид карда шуда бошад, 

бо ёрии тугмаи мазкур маълумотро аз манъбаи иттилоот содир кардан мумкин 

аст. Ин амал барои тарзи электронї аз манбаи барнома гирифтани иттилоот;  

   тугмачаи мазкур  барои дохил намудани маълумот оид 

ба майдончањо, биноњо ва њуљрањои дохилї; 

 тугмачаи мазкур барои дохил намудани масоњати 

замин, шумораи чорво, парранда ва занбўри асал; 

  тугмачаи мазкур барои ворид намудани маълумотњо оид ба 

хобгоњњо; 

 

 тугмачаи мазкур барои ворид намудани маълумотњо оид 

ба шумораи истиќоматкунандагон дар хобгоњ; 

 

 тугмачаи мазкур барои ворид намудани маълумотњо оид 

ба таљњизоти компютерї ва наќлиёт; 

 

 тугмачаи мазкур барои ворид намудани маълумот оид 

ба њайати кормандон, аспиранњо ва докторантњо;     

  

 тугмачаи мазкур барои ворид намудани маълумотњо аз 

файли тайёр мебошад. Яъне њангоми зер намудани тугмачаи мазкур  равзанаи 

мазкур пайда мешавад (расми ). 

 



 
 
Расми 00. Равзанаи интихоби файл барои воридот 
 
Пас аз интихоби файли pso0015.DBF равзанаи Интихоби модул барои воридот 
пайдо мегардад (расми) 
 

 
Расми . Равзанаи «Интихоби модул барои воридот» 
 
 
Пас, метавонед аз ин равзана модулњоро барои ба барнома ворид намудан, дар 

алоњидагї ё яклухт интихоб намоед (расми ). 



 
 
Расми 00. Интихоби модул дар алоњидагї. 
 

 
Расми 00.  Интихоби яклухти модулњо 
  

Баъд аз интихоб намудан барои тасдиќ нишонаи  ё тугмачаи 

,  ва барои рад намудан нишонаи  ё тугмачаи 

 зер кардан зарур аст. 

 тугмачаи мазкур барои ворид намудани маълумот оид ба 
шиносномаи муассиса; 



   тугмачаи мазкур барои ворид намудани маълумотњо оид 
ба роњбарияти муассиса; 

 тугмачаи мазкур барои ворид намудани рўйхати донишљуёне, 
ки аз хориљи кишвар мебошанд; 

  тугмачаи мазкур барои ворид намудани шумораи курсњо ва 
шунавандагону хатмкунандагони курсњои кўтоњмуддат; 

 тугмачаи мазкур барои ворид намудани маълумотњо оид 
ба њайати донишљўён; 

       Њангоми интихоби тугмачаи  , равзанаи «Рўйхати факултетњо» 

пайдо мешавад, ки он аз модулњои «Њайати садорат», «Донишљўёни соли 

гузашта», «Донишљўёни соли љорї», «Хатми соли гузашта», «Хориљи соли 

гузашта», «Рухсатии академикї» иборат аст.   

        Њамзамон, дар равзанаи мазкур тугмачањои «Њисоботњои факултетњо», 

«Њисоботњои љамъбастї», нишонаи , сатри нав , тањрир , 

хат задан , воридот , содирот (бойгонї) , баромадан аз 

барнома ва аз равзанаи мазкур   мављуд мебошад (расми ).  

 

 
Расми 00. Равзанаи «Рўйхати факултетњо» 



Дар равзанаи мазкур пас аз ворид намудани маълумот ба модулњои мављуда, 

раќамњои љамъбастї дар сатрњои  

 

пайдо мегардад. 

 тугмачаи мазкур барои ворид намудани маълумотњои 

кормандони омўзгорї аз рўи кафедрањо; 

Њангоми интихоби тугмачаи  равзанаи «Рўйхати кафедрањо», ки дар 

он нишонаи , сатри нав , тањрир , хат задан , воридот 

, содирот (бойгонї) , баромадан аз барнома аз равзанаи мазкур 

 ва модули  пайдо мешавад (расми 00).  

 
      
Њангоми интихоби модули «Њайати кафедрањо» равзанаи маълумот оид ба 

њайати кафедра пайдо мегардад (расми ). 

 



 
Расми 00. Равзанаи маълумот оид ба њайати кафедра 
 

Дар равзанаи мазкур имконияти ворид намудани маълумот дар алоњидагї 
бо интихоби сатри нав ва ворид намудани маълумоти тайёр ба востаи  

 -воридот аз барномаи Exel мављуд мебошад. 
Дар  алоњидагї  њангоми интихоби сатри нав равзанаи «Воридоти 

маълумот оид ба омўзгорон» пайдо мешавад ва баъд аз ворид намудани 

маълумот тугмачаи -ро барои сабти маълумот интихоб карда мешавад. 
(расми00) 

 
  
Расми 00. Равзанаи «Воридоти маълумот оид ба омўзгорон» 
 
Њангоми мављуд будани маълумот дар шакли барномаи Exe,l маълумот чун 

воридоти модулњои ќаблї ворид карда мешавад. 



Пас аз сабт намудани маълумот ё мављуд будани маълумот дар равзанаи 

«Маълумот оид ба њайати кафедра» тугмачањои   ва 

фаъол мегардад. (Расми 00)  

 
 

Њангоми интихоби тугмачаи   ва  маълумотњо дар шакли 

Excel бароварда мешаванд. 

Тугмачаи  барои дидан ва истифодабарии маълумотњои дар 
барномабуда хизмат мерасонад (расми00). 

 
Расми 00. Равзанаи «Ба чоп баровардани њисоботњо» 
 



Пас аз интихоб намудани тугмачаи     дар экран равзанаи 

«Ба чоп баровардани њисоботњо» пайдо мегардад.  

 
 Њангоми пайдо гардидани равзанаи макур дар рўйхати њисоботњо аввал 

титул (сархати њисобот) ва баъдан бобњои:  

Боби 1.Маълумот оид ба донишљўёни соли љорї аз рўи курсњо;  

Боби 1А. Маълумот оид ба  донишљўёни соли љорї аз рўи шакли тањсил;  

Боби 1Б. Маълумот оид ба  донишљўёни соли љорї аз рўи ноњияњо; 

 Боби 2. Маълумот оид ба  донишљўёни соли љорї аз рўи ихтисосњо; 

Боби 2А. Маълумот оид ба  донишљўёни соли љорї аз рўи шакли тањсил ва 

ихтисосњо; 

Боби 3. Маълумот оид ба ќабули донишљўён аз рўи ихтисос; 

Боби 4. Маълумот оид ба донишљўёне, ки дар соли гузашта хориљ шуданд аз 

рўи курсњо; 

Боби 4А. Маълумот оид ба донишљўёне, ки дар соли гузашта хориљ шуданд аз 

рўи ихтисос; 

Боби 5. Маълумот оид ба хатми донишљўён аз рўи ихтисос; 

Боби 5А. Маълумот оид ба хатми донишљўён аз рўи ноњияњо; 

Боби 6. Маълумот оид ба хатми донишљўён аз рўи зинаи тањсилот; 

Боби 7. Натиљаи љамъбасти аттестатсияи давлатии хатмкунандагони соли љорї; 

Боби 8. Маълумот оид ба хатмкунандагоне, ки тибќи фармон диплом 

гирифтанд; 

Боби 9. Маълумот оид ба донишљўёне, ки дар соли оянда муассисаро хатм 

мекунанд; 

Боби 9А.  Маълумот оид ба донишљўёне, ки дар соли оянда муассисаро хатм 

мекунанд аз рўи ноњияњо; 

Боби 10. Таѓйири шумораи донишљўён аз рўи курси тањсил; 

Боби 11. Таќсимоти донишљўён аз рўи забони таълим; 

Боби 12. Маълумот оид ба донишљўён тибќи квотаи Президентї ваобаста ба 

минтаќањо; 

Боби 13. Шумораи донишљўён аз хориљи кишвар; 

Боби 14. Њайати омўзгорону профессорон; 

Боби 15. Маълумот оид ба њайати садорати факултањо; 

Боби 16. Маълумот оид ба њайати роњбарияти муассиса; 

Боби 17,18. Маълумот оид ба майдончањо, биноњо, њуљрањои дохилї, замин, 

парранда ва занбўри асал; 

Боби 19,20. Маълумот оид ба хобгоњњо ва истиќоматкуандагони хобгоњњо; 

Боби 21,22. Маълумот оид ба таљњизоти коммпютерї ва наќлиёт; 

Боби 23,24. Маълумот оид ба њайати кормандон, аспирантон ва докторантњо 

дида мешавад.    

 



 Бо ёрии мушак мо метавонем бобњои дар боло зикр гардидаро аз рўйхат 

дар алоњидагї ё яклухт интихоб намоем (расми 00).  

 
 
Расми 00. Интихоби сатр ё боб дар алоњидагї 

Пас аз интихоб намудани яке аз сатрњо тугмачањои дидан- , чоп кардан-

  ва њисобот-  фаъол мегардад.  

Њангоми интихоб намудани тугмачаи  маълумот дар экран намоён 

мегардад (расми 00). 

 

  
Расми 00  
 
Нишонаи дар равзана пайдо гардида чунин маъно дорад (расми 00) 



 
Расми 00. Намуди нигоњи пешакї. 
 
Интихоби яклухти сатрњо ё бобњо дар расм 

 
  Расми 00. Интихоби яклухти сатрњо 
 

 Тугмачаи зерин барои аз назар гузаронидани маълумоти њар 

як боби интихобшудаи њисобот истифода бурда мешавад (расми 00).  

 Тугмачаи зерин барои ба чоп баровардани якчанд нусха боби 

интихобшуда истифода бурда мешавад. Њангоми пахш намудани тугмачаи 

«Чоп кардан» равзанаи «Печать» пайдо мешавад. Дар равзанаи «Печать» 

истифодабаранда метавонад раќами сањифањои лозимаро ќайд карда якчанд 

нусха ба чоп барорад. 

 Тугмачаи зерин барои содирот намудани боби интихобшуда 

ба барномаи Microsoft Excel истифода бурда мешавад. Дар њолати пахши 

тугмачаи мазкур барномаи Microsoft Excel ба тасвири истифодабаранда пайдо 

гашта дар он боби интихобшуда нишон дода мешавад. 



 Тугмачаи мазкур барои содирот намудани тамоми манбаи 
мављуда ба барномаи Microsoft Excel истифода бурда мешавад. Дар њолати 
пахши тугмачаи мазкур барномаи Microsoft Excel ба тасвири истифодабаранда 
пайдо гашта дар он њамами маълумотњои дар манбаъ мављудбуда нишон дода 
мешавад. 
 
Дар баробари интихоб намудани сатрњо (ё  бобњо) интихоби филтрњо низ 
имкон дорад.  
 

    Бо тугмаи мазкур дар доираи шартњое, ки пас аз пахши тугма 

пайдо мегарданд, филтр гузошта, маълумот гирифтан мумкин аст. Нигаред ба 

расми 00. 

 

Расми 00 Интихоби шартњои филтр. 
 
Барои интихоби шартњои овардашуда, пахши шарт ва интихоби сатр бо 

ёрии гузоштани нишон лозим аст.  
Мисол барои гирифтани маълумот оид ба донишљўёне, ки аз рўи кадом 

соњаи тањсилот тањсил менамоянд. 
Пеш аз њама, барои гирифтани маълумот дар равзана сатри ихтисосро 

пахш карда, аз равзанаи пайдогардида дар сатри информатика зарурї гузоштан 
лозим аст: 



  

 
 
Дар расмњо намунаи интихоби саволномањо нишон дода шудааст. Пас аз 
интихоб нишонаи тасдиќро пахш намудан зарур аст.  
 



 

Расми 00. Интихоби шарти филтр аз боби омўзгорон 

 

Њамзамон, дар равзанаи «Ба чоп баровардани њисобњо»  баробари интихоб 

намудани филтр оид ба донишљўён њамчунин интихоби филтр барои омўзгорон 

низ гузошта шудааст. Барои гирифтани маълумот мо метавонем аз  њарду 

филтр дар як ваќт истифода барем. 

     
 
Њангоми хоњиш ё зарурият бо як муассиса кор кардан,  нишонаи -ро интихоб 

менамоем.  Дар сурати баръакс, метавонем шартро  рад намоем. 

 


