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НИЗОМНОМАИ 
намунавии ташкили раванди таълим дар муассисањои 

тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон 
дар шароити низоми кредитии тањсилот 

 
1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 

1.Низомномаи намунавии мазкур маќсад, вазифа ва тартиби татбиќи 
низоми кредитии тањсилотро дар муассисањои тањсилоти олии касбии 
Љумњурии Тољикистон муайян мекунад. 

2.Низоми кредитии тањсилот дар муассисањои тањсилоти олии касбии 
Љумњурии Тољикистон бо маќсади таъмини болоравии сифати таълим, 
омода намудани мутахассисони ба талаботи бозори дохилї ва берунии 
кишвар љавобгў, сафарбар намудани донишљўён барои идомаи тањсил дар 
муассисањои тањсилоти олии касбии мамлакатњои хориљї ва воридшавї ба 
фазои ягонаи тањсилоти љањонї амалї карда мешавад.  

3.Низоми кредитии тањсилот дар муассисањои тањсилоти олии касбии 
Љумњурии Тољикистон дар асоси 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 њуќуќии соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон амалї 
мегардад. 

 
2. МАФЊУМЊОИ АСОСЇ 

Мафњумњои асосие, ки дар Низомномаи мазкур истифода мешаванд: 
Таќвими академї (Academic Calendar)- љадвали раванди таълимиест, ки 

дар он даврањои ташкил ва гузаронидани њафтаи дастурдињї дар оѓози њар 
соли нави тањсил (муаррифии фанњои њатмї ва интихобии таълимї, 
баќайдгирии донишљўён), њафтањои таълими назариявї, муайян намудани 
рейтингњои 1 ва 2 дар њар як даври академї (семестрњои тирамоњї ва 
бањорї), сессияњои имтињонї (зимистона ва тобистона), таљрибаомўзињо, 
триместр ва таътил (зимистона ва тобистона) дар соли тањсил бо нишон 
додани рўзњои истироњат ва идњо дарљ меёбанд.  

Даври академї (Academic Term)- даври муайяни тањсил, ки аз тарафи 
муассисаи тањсилоти олии касбї муайян мегардад. Миќдори њафтањои 
таълими назариявї дар як даври академї бо назардошти хусусиятњои 
миллї дар муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї то 16 њафтаро дар 
бар мегирад. 

Ќарзи академї (Academic Backlog)- мављудияти фанњои дар наќшаи 
таълимии самт (ихтисос) дарљёфтае, ки донишљў аз онњо бањои 
ѓайриќаноатбахш гирифтааст. 



Фарќияти академї (Academic Difference)- мављудияти фанњои дар 
наќшаи таълимии самт (ихтисос) дарљёфтае, ки донишљў онњоро 
наомўхтааст. 

Озодии академї - маљмўи салоњиятњои субъектњои раванди таълим 
мебошад, ки ба онњо имконияти мустаќилона муайян намудани мазмун ва 
мундариљаи тањсилотро аз фанњои интихобї, шаклњои иловагии таълим ва 
ташкили фаъолияти таълимї бо маќсади фароњам овардани шароит барои 
рушди эљодии донишљўён, омўзгорон ва истифодаи технология ва усулњои 
инноватсионии таълимро медињад. 

Сафарбаршавии академї (Academic Mobility)- ивази муассисаи 
тањсилоти олии касбї барои тањсил дар давраи муайян (як даври академї, 
соли тањсил) ба муассисаи дигари тањсилоти олии касбии дохил ё хориљи 
кишвар бо шарти баробарарзиш донистани кредитњои тибќи барномаи 
таълимї дар муассисаи таълимии худ соњибгашта.  

Дараљаи академї (Academic Degree) - дараљаест, ки хатмкунандаи 
муассисаи тањсилоти олии касбї пас аз пурра азхуд намудани барномаи 
таълимии зинаи муайяни тањсилот ба он ноил мегардад. 

Бакалавриат (Undergraduet Study) - барномаи тањсилоти олии касбии 
пурраест, ки хатмкунандагони ин зинаи тањсилот ба дараљаи академии 
бакалавр ноил мегарданд. 

Магистратура (Master's Degree Programme) - барномаи тањсилоти 
олии касбии мутахассисони баландихтисос ва илмию омўзгориест, ки 
хатмкунандагони ин зинаи тањсилот пас аз дифои рисолаи илмї ба дараљаи 
академии магистр ноил мегарданд.  

Докторантура (PhD) - барномаи пас аз тањсилоти олии касбиест, ки 
хатмкунандагони он баъд аз дифои рисолаи илмї ба дараљаи доктори 
фалсафа аз рўи ихтисос ноил мегарданд.         

Фанњои њатмї - фанњои таълимие, ки омӯзиши онњо тибќи наќшањои 
намунавии таълимии самт (ихтисос)-њои амалкунандаи муассисаи 
тањсилоти олии касбї њатмї мебошад.  

Фанњои интихобӣ (элективї) - фанњои таълимие, ки аз љониби 
донишљў интихоб карда мешаванд.  

Барномаи кории фан (силлабус) - њуљљати асосии таълимию методие 
мебошад, ки дар он таснифоти фанни таълимї, маќсад, вазифањо ва 
мазмуни мухтасари он, мавзуъ ва давомнокии машѓулиятњои дарсї, шарњи 
мазмун ва мундариљаи кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор, 

ваќти гузаронидани машварат, талаботи омӯзгор нисбат ба азхудкунии 

барномаи таълимии фан, меъёри бањогузорӣ, холњои њавасмандгардонї ва 

љаримавї барои иљрои тамоми шаклњои корњои таълимї, номгӯи адабиёти 
њатмию иловагии истифодашаванда, љадвали гузаронидани машѓулиятњои 
дарсї, санљишњои љорї ва имтињонњои фосилавї, раќами телефон ва 

нишонии электронии омӯзгор дарљ меёбанд.  

Кори мустаќилонаи донишљӯ - њамчун амали донишљӯ дар љодаи 
мустаќилона азхуд намудани барномаи таълимии фан аз рўи мавзуъњо ва 
супоришњои пешбинишуда ба шумор рафта, аз љониби муассисаи 



тањсилоти олии касбї (кафедра) бо адабиёти таълимию методӣ ва дастурњо 
пурра таъмин гардонида мешавад.  

Кори мустаќилонаи донишљў дар шароити татбиќи низоми кредитии 
тањсилот дар ду шакл иљро карда мешавад:  

-кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор;  
-кори мустаќилонаи донишљў. 
Кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор - дар шакли 

супоришњои тестї, реферат, маљмўи вазифањои хонагї, эссе, муаррифї 
(презентатсия)-и маводи љамъоварда, дифои кор (лоиња)-њои курсї, 

њисобот оид ба таљрибаомўзї ва ѓайра иљро карда шуда, аз тарафи омӯзгор 

бањогузорӣ карда мешавад. 
Кори мустаќилонаи донишљў - њамчун фаъолияти мустаќилона азхуд 

намудани маводи таълимї муќаррар карда шудааст.   
Низоми холдињї-рейтингї - ин низоми марњила ба марњила дар рафти 

машѓулиятњои дарсї, иљрои кори мустаќилона (кори мустаќилонаи 
донишљў бо роњбарии омўзгор ва кори мустаќилонаи донишљў), 
супоридани санљишњои љорї, имтињонњои фосилавї љамъ овардани холњо 

аз тарафи донишљӯён ва дар ин асос ба имтињони нињоӣ иљозат гирифтани 
онњо мебошад. Миќдори умумии холњо барои иљозат гирифтан ба 
имтињони нињої бояд на камтар аз 25 хол муќаррар карда шавад. Дар 
асоси холњои бадастовардаи донишљўён ифодаи ададї ва њуруфии дараљаи 

азхудкунии барномањои фанњои таълимї, сатњи донишандӯзї ва натиљаи 
фаъолияти таълимии онњо муайян карда мешавад. 

Рейтинги академї (Academic Rating) - шакли назорат ва 
натиљагириест, ки бо маќсади муайян намудани дараљаи азхудкунии 
барномањои фанњои таълимї аз љониби донишљўён дар давоми њар як 
даври академї (нимсолаи тирамоњї ва бањорї) ду маротиба гузаронида 

мешавад. Рейтинги донишљў аз рӯи фанњое, ки дар наќшаи таълимии 
фардии онњо дарљ ёфтаанд, дар асоси љамъбасти натиљањои шаклњои 
гуногуни фаъолияти таълимии донишљў (санљишњои љорї, корњои семестрї 
ё имтињони фосилавї) муайян карда мешавад.  

Санљиши љорї - санљиши мунтазами дараљаи дониши таълимгиранда аз 
њар як мавзўъ ё боби фанни омўхташаванда мебошад, ки аз тарафи 
омўзгори фан гузаронида мешавад. 

Имтињони фосилавї (Midterm Examination)- шакли назоратест, ки бо 
маќсади муайян намудани дараљаи азхудкунии барномањои фанњои 
таълимї аз љониби донишљўён дар давоми њар як даври академї ду 

маротиба гузаронида мешавад. Имтињони фосилавї аз љониби омӯзгорони 
фаннї ё Маркази тестии муассисаи тањсилоти олии касбї гузаронида 
мешавад.  

Имтињони нињої - њамчун шакли нињоии назорат аз рўи дараљаи 
азхудкунии барномањои таълимии фанњо аз љониби донишљўён муайян 
карда шуда, тибќи талаботи наќшањои таълимии самт (ихтисос)-њои 
амалкунандаи муассисаи тањсилоти олии касбї барои њар як даври академї 
дар баробари ба охир расидани њафтањои таълими назариявї, дар асоси 
фармоиши ректор оид ба тартиби ташкил ва гузаронидани сессияњои 



имтињонї ќабул карда мешавад. Имтињони нињої бо истифода аз 
технологияи иттилоотї (компютер) ё ба таври анъанавї (шифоњї, ќабули 
корњои хаттї, эљодї) аз љониби комиссияе, ки њайати онро ректори 
муассисаи тањсилоти олии касбї таъин менамояд, гузаронида мешавад.      

Апеллятсия - амалест, ки бо маќсади муайян намудан ва ислоњи 

бањогузории ѓайриобъективона ба дараљаи донишандӯзии донишљӯён 
гузаронида мешавад. 

Триместр - њамчун семестри иловагии таълими назариявї ва 
супоридани имтињонњо муайян карда шуда, дар як соли тањсил ду маротиба 
(дар даврањои таътили зимистона - моњњои январ-феврал ва тобистона - 

моњњои июн-июл) гузаронида мешавад. Ба триместр донишљӯёне роњ дода 
мешаванд, ки дар давраи асосии сессияњои имтињонї (зимистона ва 

тобистона) аз фанњои таълимӣ ќарзњои академї ё хоњиши баланд 
бардоштани бањои худро аз фанњои алоњида доранд. 

Таљрибаомўзї - њамчун љузъи муњими иљро намудани талаботи наќшаи 
таълимї аз рўи самт (ё ихтисос)-њои амалкунандаи муассисаи тањсилоти 
олии касбї муќаррар карда шуда, бевосита дар давоми соли тањсил, дар 
баробари ба анљом расидани даври академї ташкил ва гузаронида 
мешавад. Барои дарёфти зинањои гуногуни тањсилот (бакалавр, магистр, 
доктори фалсафа (доктор PhD)) тибќи талаботи наќшањои таълимии самт 
(ихтисос)-њои дар муассисаи тањсилоти олии касбї амалкунанда ташкил ва 

гузаронидани таљрибаомӯзињои таълимӣ, сањрої, истењсолӣ, 
пешаздипломї, омўзгорї (барои ихтисосњои равияи омўзгорї) пешбинї 
карда мешавад. 

Холи миёнаи умумї (Grade Point Auerage) - миёнаи арифметикии 
баркашидаи натиљаи донишандўзии таълимгиранда аз рўи ихтисоси 
интихобкардааш мебошад, ки њамчун нисбати суммаи њосили зарби 
кредитњо ва ифодаи ададии холњои умумии аз фанњои алоњида 
бадастоварда ба миќдори умумии кредитњои дар даври академї 
соњибгаштаи донишљў њисоб карда мешавад. 

Маълумотномаи академї (Transcript) - шакли муќарраршудаи 
њуљљатест, ки номгўи фанњои таълимии дар давраи муайяни тањсил аз 
тарафи донишљў омўхташударо бо нишондоди миќдори кредитњо, бањо ва 
холњои миёнаи бадастовардаи ў дарбар мегирад.  

Маводи фаъоли таќсимшаванда (Handonts) – маводи аёнии таълимие 
мебошанд, ки дар љараёни дарс ба донишљўён бо маќсади инкишофи  
ќобилияти эљодї ва салоњиятњои касбии онњо таќсим карда мешаванд. 

Номнавис шудан ба фанни таълимї (Enrollment) – маросими интихоби 
фанњои таълимї бо тартиби муќарраршуда мебошад; 

Маљмўи маводи таълимї-методии ихтисос (фан) - басти њуљљатњои 
таълимию методие мебошад, ки барои бомуваффаќият азхуд намудани 
ихтисоси муайян (ё фан) имконият медињад. 

Маљмўи маводи таълимї-методии донишљў - басти хуљљатњо ва маводи 
ахборотии таълимию методие мебошад, ки наќшаи таълими фарди 
донишљўро барои тамоми давраи тањсил, барномањои кории фан 



(силлабус)-њо, нишондодњои методї оид ба кори мустаќилона, барномањои 
таљрибаомўзї ва ѓайраро дарбар мегирад. 

Тютор (Tutor) - омўзгорест, ки ба донишљўён аз фанни муайян 
машѓулиятњои лексионї, семинарї, амалї ва машваратњо мегузаронад, 
инчунин ба корњои курсї, дипломї ва таљрибаомўзии онњо роњбарї 
мекунад. 

Эдвайзер (Advisor) - омўзгори роњбаладест, ки њамчун маслињатчї ба 
донишљўёни ихтисоси муайян дар интихоби самт (мањрук)-и тањсилот, 
тартибдињии наќшаи фардии таълим ва азхудкунии барномаи таълим дар 
давраи тањсил кўмак мерасонад. 

Соати академї (Academic hour)- ваќти муќарраршудаест, ки омўзгор 
бо донишљў дар шакли дарсњои аудиторї ва ќабули кори мустаќилона 
мегузаронад. Як соати академї дар низоми кредитии тањсилот ба 50 даќиќа 
баробар аст. 

Кредит (Credit) - воњиди ифодакунандаи сарфи мењнати донишљӯ 
барои азхудкунии барномаи таълимї буда, ба 24 соати академї баробар 
мебошад. 

Рисола (лоиња)-и дипломї - яке аз шаклњои кори хатми касбї ба шумор 
рафта, њамчун кори мустаќилонаи эљодї аз љониби донишљўён, магистрњо 
ва докторантон иљро ва дар соли охири тањсил барои дифоъ пешнињод 
карда мешавад.   

 
3. БАНАЌШАГИРЇ ВА ТАШКИЛИ РАВАНДИ ТАЪЛИМ 

4.Раванди таълим дар низоми кредитии тањсилот тибќи барнома ва 
наќшањои намунавии таълимии аз тарафи Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон тасдиќкардашуда, сурат мегирад. Вазифањои асосии 
муассисаи тањсилоти олии касбї њангоми ташкили раванди таълим бо 
истифода аз низоми кредитии тањсилот дар шакли ташаккули њаљми дониш 
вобаста ба зинањои тањсилот, ташкили шароит љињати то њадди имкон 
фардї гардонидани раванди таълим, тањкими маќом ва самаранокии кори 
мустаќилонаи донишљў муайян карда шудаанд.  

5.Барои татбиќи низоми кредитии тањсилот дар муассисаи тањсилоти 
олии касбї оид ба њар як самт (ихтисос) шаклњои зерини наќшањои 
таълимї тањия ва истифода мешаванд:  

-наќшаи таълимии намунавї - аз љониби Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шуда, мазмун ва њаљми сарбории 
таълимии донишљўёнро муайян мекунад; 

-наќшаи таълимии фардї - аз тарафи њар як донишљў тањия шуда, самт 
(траектория)-и тањсилоти ўро муайян мекунад; 

-наќшаи таълимии корї - дар асоси наќшањои таълимии намунавї ва 
фардї тањия шуда, барои тартиб додани љадвали раванди таълим, њисоб 
кардани њаљми мењнатталабии донишљўён оид ба фанњои таълимї ва 
сарбории таълимии омўзгорон истифода мешавад. 

6.Њаљми мењнатталабии фаъолияти таълимии донишљўён вобаста ба 
азхудкунии барномањои таълимии фанњо ба њисоби 1 кредит барои њамаи 
зинањои тањсилот 24 соат муќаррар карда мешавад. 



Таркиби 1 кредит барои дарсњои назариявї вобаста ба зинањои 
гуногуни тањсилот ба таври зайл муќаррар карда мешавад: 

-барои барномаи бакалавриат - 8 соати дарси аудиторї, 8 соати 
корњои мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор ва 8 соати корњои 
мустаќилонаи донишљў; 

-барои барномаи магистратура -  6 соати дарси аудиторї, 6 соати 
корњои мустаќилонаи магистр бо роњбарии омўзгор ва 12 соати корњои 
мустаќилонаи магистр; 

-барои барномаи докторантура (PhD) -  4 соати дарси аудиторї, 4 
соати корњои мустаќилонаи докторант бо роњбарии мушовири илмї 
(роњбари илмї) ва 16 соати корњои мустаќилонаи докторант.  

7.Њаљми 1 кредит барои иљрои шаклњои таълими ѓайриназариявї 
(кори (лоиња)-и курсї, таљрибаомўзї, кори хатм, рисолањои магистрї ва 
докторї) низ дар њамаи зинањои тањсилот ба 24 соат баробар буда, танњо 
дар шакли кори мустаќилона бо роњбарии омўзгор ва кори мустаќилонаи 
донишљў муќаррар карда мешавад.  

8.Барои дарёфти дараљаи академии бакалавр – 240, магистр – 120 ва 
доктори фалсафа (PhD) - 180 кредит муќаррар карда мешавад. 

9.Тамоми шаклњои сарбории таълимии донишљў (машѓулиятњои 
назариявї, кор (лоиња)-њои курсї, корњои илмї-тадќиќотї, кори хатм, 
рисолањои магистрї ва докторї, таљрибаомўзї ва ѓайра) новобаста аз 
зинањои тањсилот бо кредитњо муайян карда шуда, ба њаљми умумии 
кредитњо дохил мегардад.  

10.Ташкили раванди таълим дар як соли тањсил дар асоси таќвими 
академї, ки аз тарафи ректор ва бо ќарори Шўрои олимони муассисаи 
тањсилоти олии касбї тасдиќ карда шудааст, ба роњ монда мешавад.   

11.Соли тањсил дар муассисаи тањсилоти олии касбї аз даврњои 
академї, таътил ва таљрибаомўзї иборат аст. Дар курси нињоии давраи 
тањсил дар муассисаи тањсилоти олии касбї донишљўён аз аттестатсияи 
нињоии давлатї гузаронида мешаванд. Даври академї вобаста ба шакли он 
аз 16 њафтаи таълими назариявї иборат мебошад. Муасссисањои тањсилоти 
олии касбї барои љамъбасти рейтингњои 1 ва 2 дар њар як даври академї 
метавонанд 1-2 њафта људо намоянд. Пас аз њар як даври академї ба 
донишљўён таътил муќаррар карда мешавад, ки давомнокии он дар як соли 
тањсил бояд на камтар аз 7 њафтаро ташкил дињад. 

12.Рейтинг њамчун љамъбасти натиљаи фаъолияти таълимии донишљў 
аз рўи санљишњои љорї, кори мустаќилонаи донишљў, имтињони фосилавї 
бо назардошти холњои њавасмандї ва љаримавї муайян карда мешавад. 
Дар муайян намудани шакл ва таркиби рейтинги донишљў муассисаи 
тањсилоти олии касбї озод мебошад. 

13.Давомнокии триместр дар давраи тањсил дар муассисаи тањсилоти 
олии касбї дар њаљми то 8 њафта барои як соли тањсил дар назар дошта 
мешавад, ки он бо маќсади ќонеъ гардонидани талаботи донишљўён љињати 
гирифтани таълими назариявии иловагї, бартараф намудани ќарзњои 
академї гузаронида мешавад.  



14.Муњлати супоридани фарќиятњо аз рўи наќшањои таълимї барои 
донишљўёне, ки барќарор ва ё интиќол мешаванд, дар давраи њафтањои 
таълими назариявии як даври академї муќаррар карда мешавад. 

15.Банаќшагирии сарбории таълимии омўзгор дар шакли сарбории 
таълимии фаъол (гузаронидани корњои таълимї дар асоси љадвали дарсии 
тасдиќшуда бевосита дар аудитория) ва сарбории таълимии ѓайрифаъол 
(намудњои дигари корњои таълимї, ки берун аз аудитория иљро карда 
мешаванд) ба њисоб гирифта мешавад. 

16.Наќшањои зинаи тањсилоти бакалавриат аз бахшњои зерин иборат 
мебошанд: 

а) бахши фанњои гуманитарї; 
б) бахши фанњои табиї-риёзї; 
в) бахши фанњои умумикасбї; 
г) бахши фанњои тахассусї. 
17.Таносуби њаљми мењнатталабии фанњои њатмї ва интихобиро дар 

наќшаи таълимї аз рўи самт (ихтисос)-и амалкунанда Шўрои олимони 
муассисаи тањсилоти олии касбї дар мувофиќа бо Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон муайян мекунад. Њиссаи фанњои љомеъашиносї, 
иљтимої–иќтисодї ва интихобї дар наќшањои таълимии зинаи тањсилоти 
бакалавриат то 35%, магистратура то 40% ва докторантура (PhD) то 65%-ро 
ташкил медињад. Кредитњо барои фанњои интихобї дар наќшањои таълимии 
зинаи тањсилоти бакалавриат аз семестри сеюм ба наќша гирифта мешавад.  

18.Наќшаи таълимии фардии донишљў дар шакли аз тарафи муассисаи 
тањсилоти олии касбї муќаррарнамуда, дар асоси наќшаи таълимии 
намунавї ва фењристи фанњои интихобии бо ќарори Шўрои олимони 
муассисаи тањсилоти олии касбї тасдиќгардида барои њар як соли тањсил 
аз семестри сеюм аз тарафи донишљў бо маслињати мушовири академї 
(эдвайзер) тартиб дода мешавад. Наќшаи фардии донишљў аз тарафи 
садорати факултет тасдиќ шуда, нусхањои он дар садорати факултет, 
маркази баќайдгирї ва машварат, инчунин дар дасти донишљў нигоњ 
дошта мешавад.  

19.Барои дарёфти дараљаи академии бакалавр (муњлати тањсил - 4 сол) 
аз худ намудани 240 кредит њатмї мебошад. Муассисањои тањсилоти олии 
касбї дар њудуди њаљми умумии кредитњои муќарраргардида бояд на 
камтар аз 6 кредитњои барои таљрибаомўзии таълимї ва истењсолї, на 
камтар аз 14 кредитњои барои таљрибаомўзии пешаздипломї, иљрои кори 
хамткунї ва 4 кредитњои барои гузаштан аз аттестатсияи хатм 
пешбинишударо ба инобат гиранд. 

20.Барои дарёфти дараљаи академии магистр (муњлати тањсил - 2 сол) 
аз худ намудани 120 кредит, аз љумла: на камтар аз 12 кредитњои барои 
таљрибаомўзии илмї-педагогї, на камтар аз 45 кредитњои барои корњои 
илмї-тадќиќотї ва иљрои рисолаи магистрї, 3 кредитњои барои 
аттестатсияи хатм пешбинишуда њатмї мебошад. 

21.Барои дарёфти дараљаи академии доктори фалсафа (муњлати тањсил 
- 3 сол) аз худ намудани 180 кредит, аз љумла: 40 кредитњои барои таълимї 
назариявї, 20 кредитњои барои таљрибаомўзии илмї-тадќиќотї, 120 



кредитњои барои иљро ва дифої рисолаи илмї пешбинишуда њатмї 
мебошад. 

22.Барои бомуваффаќият дар муњлати муќарраршуда хатм намудани 
њамаи зинањои тањсилот миќдори кредитњо дар наќшаи таълимии фардї 
барои як соли тањсил бояд на камтар аз 60 кредитро ташкил дињад. Яъне, 
донишљў дар њар як даври академї ба њисоби миёна бояд 30 кредит (аз он 
љумла, 100% фанњои њатмї)-ро аз худ кунад. 

23.Теъдоди умумии фанњои таълимї барои њар як даври академї дар 
зинаи тањсилоти бакалавриат – то 8, дар зинаи тањсилоти магистратура – 
то 6 ва дар зинаи тањсилоти докторантура (PhD) – то 4 муќаррар карда 
мешавад.   

24.Сарбории таълимии омўзгор барои як соли тањсил дар асоси 
наќшаи таълимии кории самт (ихтисос), ки бо назардошти натиљаи тањлил 
ва бањисобгирии наќшањои таълимии фардии донишљўён тањия шудааст, 
њисоб карда мешавад.  

25.Сарбории умумии омўзгор дар як соли тањсил бо ќарори Шўрои 
олимони муассисаи тањсилоти олии касбї барои як воњиди корї новобаста 
аз вазифа, дараља ва унвони илмї ба миќдори 64 кредит (1536 соат), аз он 
љумла, сарбории таълимї дар њаљми 23 кредит (552 соат) муќаррар карда 
мешавад. 

26.Сарбории таълимї дар њаљми як воњиди корї пурра аз соатњои 
фаъол (лексия, амалї, семинарї, лабораторї) иборат набуда, балки 
соатњои ѓайрифаъол (соатњои барои корњои мустаќилонаи донишљў бо 

роњбарии омўзгор, ќабули имтињонњои фосилавӣ ва нињої, гузаронидани 
мусоњибањо, роњбарии кор (лоиња)-њои курсиро низ дар бар мегирад. 

27.Дар ворид намудани соатњо барои роњбарии таљрибаомўзињо, кор 
(лоиња)-и хатмкунии бакалавр ва рисолаи илмии магистр ба сарбории 
таълимии омўзгор дар њаљми як воњиди корї ё дар шакли соатбайъ муайян 
намудани он, муассисаи тањсилоти олии касбї мустаќил мебошад.  

28.Муайян намудани таносуби соатњои сарбории таълимии фаъол ва 
ѓайрифаъоли омўзгор барои як воњиди корї ба салоњияти муассисаи 
тањсилоти олии касбї гузошта мешавад.  

29.Муассисаи тањсилоти олии касбї уњдадор аст, ки њамаи 
донишљўёнро бо ќоидањои ташкили раванди таълим дар шароити низоми 
кредитии тањсилот шинос намояд. Маълумот оид ба ќоидањои ташкили 
раванди таълим дар тахтаи эълонњои комиссияи ќабул (дар шакли чопї) ва 
сомонаи муассисаи тањсилоти олии касбї (дар шакли электронї) љой дода 
мешавад.  

30.Баќайдгирии донишљўён љињати номнависшавї ба омўзиши фанњои 
таълимї (њатмї, интихобї (элективї),  интихоби омўзгорони фаннї ва 
гуруњњбандї барои соли нави тањсил аз љониби маркази баќайдгирї ва 
машварат дар мувофиќа бо садорати факултетњо ва кафедрањо то 1 апрели 
соли тањсили љорї ташкил ва гузаронида мешавад.  

31.Донишљўёни курсњои 2-4, баъди муаррифии фанњо, наќшаи 
таълимии фардии худро барои соли нави тањсил (дар шакли 
муќарраршуда, дар њолати зарурї, пас аз маслињати эдвайзер) тартиб дода, 



имзо мегузоранд ва санаи онро гузошта, то 30 апрели соли тањсили љорї ба 
садорати факултет месупоранд. Онњо метавонанд то 10 июн ба наќшаи 
таълимии фардии худ аз миќдори умумии кредитњо дар њаљми то 10% 
таѓйирот ворид намоянд. Дар ин маврид донишљў ба садорати факултет бо 
дархости хаттї (дар шакли муќарраршуда) мурољиат мекунад. 

32.Маркази баќайдгирї ва машварат ва садорати факултет дар асоси 
ќарори Шўрои илмию методии муассисаи тањсилоти олии касбї шумораи 
зарурии њадди аќали донишљўёнро барои ташкил кардани гурўњ аз фанни 
таълимї (њатмї ё интихобї) ва шумораи њадди аксари донишљўёнро барои 
ташкил намудани гурўњњои академии якљоя (потокњо) муќаррар менамояд.  

33.Дар њолати то 30 апрели соли тањсили љорї барои омўзиши ин ё он 
фанни интихобї дар соли нави тањсил номнавис шудани теъдоди аз њадди 
аќали муќарраршуда камтари донишљўён, ин фан ба наќшаи таълимии 
корї ворид карда намешавад. Садорати факултет барои огоњ намудани 
донишљўён эълон ва ба ќисми таълим ба таври хаттї гузориш медињад. 
Донишљўёне, ки барои омўзиши ин фан номнавис шудаанд, бояд то 10 
июни соли љорї оид ба ворид намудани таѓйирот дар наќшаи таълимии 
фардї ба садорати факултет бо дархост мурољиат намоянд.  

34.Муайян намудани њадди аќал ва аксари гуруњњои таълимї дар асоси 
номнависшавии донишљўён ба фанњои таълимї ва омўзгорон, тартиби 
ташкили онњо бо ќарори Шўрои олимони муассисаи тањсилоти олии касбї 
муќаррар карда мешавад.   

35.Њангоми аз курс ба курс гузаронидани донишљў ва аз љониби ў ба 
садорати факултет дар муњлати муќарраршуда пешнињод нагардидани 
наќшаи таълимии фардї, садорати факултет њуќуќ дорад, ки барои муайян 
намудани самт (траектория)-и тањсилоти ў наќшаи таълимии намунавиро 
њамчун асос истифода барад.   

36.Дар натиљаи тањлили наќшањои таълимии фардї садорати факултет 
наќшањои таълимии кориро аз рўи самт (ихтисос)-њои амалкунанда тањия 
намуда, то 15 майи соли тањсили љорї љадвали дарсї тартиб медињад. 
 

4.НИЗОМИ НАЗОРАТ ВА БАЊОДИЊЇ  
БА ДАРАЉАИ АЗХУДКУНИИ ФАНЊО 

37.Натиљаи азхудкунии барномаи таълимии њар як фан аз љониби 
донишљў дар шакли бањогузории њуруфї бо истифода аз њарфњои А (А, А-), 
В (В+, В, В-), С (С+, С, С-), D (D, D-) ва F (Fx, F) ифода карда мешавад. 

38.Барои мавриди истифода ќарор додани шакли њуруфии бањогузорї 
ба фаъолияти таълимии донишљў ва муайян намудани бањои нињоии ў аз 
низоми холдињї-рейтингии 100-бала истифода бурда мешавад.  

39.Гузариш аз низоми холдињї-рейтингии 100-бала ба шакли њуруфии 
бањогузорї бо истифода аз услуби рейтингї (бо назардошти мураккабияти 
барномаи таълимии фанњо) амалї гардонида мешавад. 

40.Муайян намудани њадди аќали холњо барои гирифтани бањоњои 
мусбї аз фанњои алоњида вобаста ба њаљми мењнатталабии онњо тибќи 
низоми холдињї-рейтингии 100-бала дар њудуди на камтар аз 50% аз 
тарафи муассисаи тањсилоти олии касбї муќаррар карда мешавад. 



41.Ифодаи њуруфии бањои донишљў ва эквиваленти ададии он тибќи 
љадвали 1 муайян карда мешавад. 

Љадвали 1 
Ифодаи њуруфии бањои донишљў ва эквиваленти ададии он 

 

Бањо 
(њуруфї) 

Ифодаи 
ададии бањо 

Холњои умумии 
бадастовардаи 

донишљў  

Ифодаи анъанавии 
бањо 

А 4,0 10095  A  
Аъло 

А- 3,67 9590  A  

В+ 3,33 9085  B  

Хуб В 3,0 8580  B  

В- 2,67 8075  B  

С+ 2,33 7570  C  

Ќаноатбахш 

C 2,0 7065  C  
C- 1,67 6560  C  
D+ 1,33 6055  D  
D 1,0 5550  D  
Fx 0 5045  Fx  

Ѓайриќаноатбахш 
F 0 450  F  

 

Эзоњ: Fx  - бањои ѓайриќаноатбахшест, ки ба донишљў њуќуќи дар омўзиши 
такрории фан иштирок накарда, дар триместр бе пардохти маблаѓ супоридани 
имтињони фанни мазкурро медињад. 

 
42.Аз рўи натиљањои нињої (бањои умумї)-и донишљўён оид ба 

азхудкунии барномањои таълимии фанњо, маркази баќайдгирї ва 
машварат рейтинги академии онњоро муайян мекунад.  

43.Бо маќсади њавасмандгардонии донишљўён ва таъини стипендия 
муассисаи тањсилоти олии касбї метавонад, дар њар як даври академї 
рейтинги умумии онњоро њамчун миёнаи арифметикии баркашидаи холњои 
аз ин ё он фанни таълимї бадастоварда муайян намояд. 

44.Шўрои илмию методии муассисаи тањсилоти олии касбї ќоидањои 
умумии низоми холдињї-рейтингї ва низомномањои амиќи бањодињї ба 
дараљаи азхудкунии барномањои таълимии фанњоро аз љониби донишљў 
тањия менамояд.  

45.Донишљўе, ки аз рўи натиљањои рейтингњои 1, 2 ва имтињони нињоии 
ин ё он фанни таълимї бањои F (ѓайриќаноатбахш) гирифтааст (ба 
истиснои њолатњое, ки бо сабаби узрнок ба имтињонњо њозир нашудааст), 
барои такроран супоридани имтињон роњ дода намешавад. 

46.Њар як донишљў метавонад аз садорати факултет, маркази 
баќайдгирї ва машварат ва сомонаи муассисаи тањсилоти олии касбї оид 
ба натиљаи рейтинги академии худ маълумоти муфассалу асоснок гирад.  

47.Донишљўёне, ки дар давоми як даври академї аз 1-2 фанњои 
таълимї ќарзї академї доранд, имконияти дар триместрњо бартараф 
намудани онњо ва дар даври академии оянда идома додани тањсилро пайдо 
мекунанд. 



48.Донишљўёне, ки дар давоми як даври академї аз 3 ва зиёда фанњои 
таълимї ќарзї академї доранд, аз муассисаи тањсилоти олии касбї хориљ 
карда мешаванд. 

49.Донишљў барои ба сафи донишљўён барќарор шудан пас аз ба 
тасвиб расидани фармоиши ректори муассисаи тањсилоти олии касбї, 
метавонад миќдори кредитњои заруриро, ки мувофиќи наќшаи таълимии 
фардї аз худ карда натавонистааст, аз нав азхуд кунад.   

50.Дар њолате, ки ќисми зиёди донишљўён  аз ин ё он фанни таълимї 
ќарзи академї доранд, садорати факултет метавонад (бо назардошти на 
камтар аз њадди аќал (8 нафар), ки аз тарафи муассисаи тањсилоти олии 
касбї барои ташкил намудани гурўњ љињати омўзиши фанњо муќаррар 
шудааст) бо хоњиши донишљўён ва интихоби омўзгор аз љониби онњо дар 
триместр машѓулиятњои дарсї ташкил намояд. Дар ин сурат донишљўён, 
новобаста аз шакли тањсили ройгон ва пулакї, танњо пас аз пардохти 
маблаѓе, ки мувофиќи харљномаи муассисаи тањсилоти олии касбї барои 
азхуд намудани 1 кредит муќаррар шудааст, метавонанд ин фанро аз нав 
омўхта, имтињон супоранд.   

51.Имтињонњои фосилавї оид ба њар як фан аз тарафи омўзгори фаннї 
ва имтињони нињої бошад, аз тарафи комиссияе, ки бо фармоиши ректори 
муассисаи тањсилоти олии касбї таъсис дода шудааст, ќабул карда 
мешаванд.  

52.Имтињонњои фосилавї ва нињої дар асоси ќарори Шўрои олимони 
муассисаи тањсилоти олии касбї дар шакли ќабули тестњои омехта, корњои 
хаттї, шифоњї (вобаста ба хусусиятњои фанњои таълимї) ва ё тариќи 
компютер дар маркази тестии муассисаи таълимї ќабул карда мешаванд ва 
натиљаи онњо дар маркази баќайдгирї ва машварат, садорати факултет 
нигоњ дошта шуда, дар сомонаи муассисаи таълимї љой дода мешаванд.  

53.Рейтингњои 1 ва 2 оид ба њар як фанни таълимї дар њафтањои 7 ва 
14-уми таълими назариявии даври академї (дар рафти гузаронидани 
корњои мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор) ва имтињони нињої 
дар давраи сессияњои имтињонї ќабул карда мешаванд. 

54.Бањои умумии донишљў оид ба азхудкунии барномаи таълимии њар 
як фан бо формулаи зерин њисоб карда шуда, бо фоиз ифода меёбад: 
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дар ин љо: 
n – коэффисиенти доимї набуда, метавонад аз 0,40 то ба 1,0 баробар 

бошад ва њосили љамъи ададњои n1 ва n2 бояд ба 1 баробар шавад.   
Р1- холњои рейтинги якум; 
Р2- холњои рейтинги дуюм; 
Ин– холњои  имтињони нињої. 
55.Пас аз анљоми њар як даври академї дар асоси ифодаи ададии бањои 

донишљў аз фанњои алоњида холи умумии миёна (GPA)-и ў бо истифодаи 
услуби миёнаи арифметикии баркашида њисоб карда мешавад (љадвали 2). 



Љадвали 2 
Тарзи њисоби холи умумии миёна (GPA)-и донишљў дар семестр 

 

Р/т Номгўи фанњо 
Миќдори 
кредитњо 

Ифодаи 
њуруфии 

бањо 
 

Ифодаи 
ададии 

бањо 

Холи 
умумї 

1 Фалсафа 4 В 3 12 
2 Математика  4 С 2 8 
3 Информатика 6 В 3 18 

4 Таърихи халќи тољик  4 А 4 16 
5 Забони тољикї  4 А 4 16 
6 Забони русї  6 В 3 18 

7 Забони хориљї 4 С- 1,67 6,68 
                                Њамагї 32   94,68 

                                                        Холи умумии миёна(GPA) 2,96 

 
56.Барои аз курс ба курс гузаронидани донишљў њадди аќали холи 

умумии миёна (GPA)-и ў муайян карда мешавад, ки донишљў дар њар як 
соли тањсил бояд на камтар аз онро соњиб шавад. Холи умумии миёна 
(GPA)-и донишљў вобаста ба курсњо чунин муќаррар карда мешавад: 

-барои курси якум - 1,67; 
-барои курси дуюм - 1,75; 
-барои курсњои сеюм ва чорум - 2,0. 
57.Барои хатми муассисаи тањсилоти олии касбї њадди аќали холи 

умумии миёна (GPA)-и донишљў дар давраи тањсил бояд на камтар аз 1,85-
ро ташкил дињад.  

58.Донишљўёне, ки њадди аќали холи умумии миёна (GPA)-и онњо дар 
љамъбасти соли тањсил аз њадди аќали холњои умумии миёна (GPA)-и дар 
банди 56-и Низомномаи мазкур муќаррашуда камтар аст, новобаста аз 
шакли маблаѓгузории муассисаи тањсилоти олии касбї бо пардохти маблаѓ 
барои њар як кредит фанњоеро, ки аз онњо холњои кофї ба даст 
наовардаанд, такроран омўхта, имтињон месупоранд.     

59.Фармоиши ректори муассисаи тањсилоти олии касбї барои аз курс 
ба курс гузаронидан, танњо нисбат ба донишљўёне ба имзо расонида 
мешавад, ки холи умумии миёна (GPA)-и онњо на камтар аз холи умумии 
миёна (GPA)-и дар банди 56-и Низомнома муќарраршуда бошад.   

60.Ба донишљўёне, ки дар муњлати муќарраршудаи тањсил дар зинаи 
бакалавриат на камтар аз 222 кредитњои барои таълими назариявї ва 
таљрибаомўзињо пешбинигардидаро бомуваффаќият азхуд намудаанд, 
барои гузаштан аз аттестатсияи хатм (имтињонњои давлатї ё дифои 
рисолаи хатм) иљозат дода мешавад.  

61.Барои гирифтани иљозат ба дифои рисолаи илмї дар зинаи 
магистратура азхуд намудани барномаи таълимї дар шакли таълими 
назариявї дар муњлати муќарраршудаи тањсил (2 сол) дар њаљми на камтар 
аз 90 кредит муайян карда мешавад.      

 



4а. ТАШКИЛИ МАШЃУЛИЯТЊОИ АУДИТОРИИ НАЗАРИЯВЇ 
 

61а. Машѓулиятњои аудитории назариявї дар низоми кредитии 
тањсилот дар шакли лексия ва навъњои дигари фаъоли таълими масъалањои 
назариявї гузаронида мешаванд. Дар ин раванд лексия ва навъњои дигари 
фаъоли машѓулиятњои назариявї њамчун баёни муназзам, амиќ ва фањмои 
маводи таълимї, бояд на бо маќсади фарогирии тамоми маълумоти љузъї 
оид ба мавзўъ, балки барои мусоидат ба фањмиши мушкилот ва 
масъалањои бунёдї, азхудкунии методњои маърифати илмї истифода 
гардида, дастовардњои навтарини афкори илмиро ба донишљўён пешнињод 
кунанд. Лексияњо бояд вазифаи методологї, ташкилї ва иттилотиро иљро 
намоянд. 

61б. Талаботи асосї ба лексия ва навъњои дигари фаъоли таълими 
масъалањои назариявї дар низоми кредитии тањсилот инњоянд: 

 ба таълимгирандагон додани донишњои мукаммал ва ба њамдигар 
марбут, ки сатњи онњо бо муќаррароти њадафмандона оид ба њар як мавзўи 
мушаххас муайян гардида, мазмунан ба дастовардњои илму техника дар 
даврони муосир мутобиќат доранд ва рушди ин донишњоро дар даврањои 
наздиктарин пешбинї менамоянд; 

 таъмин намудани фаъолияти эљодкоронаи донишљўён дар раванди 
таълим дар якљоягї бо омўзгор, бедор намудани њавасмандии донишљўён 
барои илмомўзї ва мувољењ сохтани онњо барои бурдани кори мустаќилона 
дар самти такмили донишњои омўхташуда; 

 таъмини айёнияти баёни мавзўъњо бо истифода аз имконияти 
техникии намоиш додани маводи  аудиовизуалї, макет, амсила ва 
намунањо ва ѓ.; 

 баёни мавзўъњо бо забони дастрас ва фањмо, шарњи истилоњот ва 
мафњумњои нав ва амсоли он. 

61в. Устодону омўзгорон бояд афзалияти машѓулиятњои лексионї ва 
навъњои дигари фаъоли таълими масъалањои назариявиро (як лектор 
метавонад, ки маълумоти заруриро ба шумораи зиёди шунавандагон 
расонад; лектор тамоми раванди машѓулиятро ба наќша гирифта, назорат 
мекунад ва ѓ.) ба назар гирифта, норасогињои чунин навъи машѓулиятњоро 
(аз мањорати лектор вобастагии зиёд дорад; шунавандагон метавонанд 
ѓайрифаъол бошанд ва ѓ.) њадалимкон дар раванди машѓулият бартараф 
намоянд. 

61г. Машѓулиятњои аудитории назариявї бояд њатман аз чунин 
ќисматњо иборат бошанд: муќаддима - мавзўъ, наќша ва маќсади дарс; 
баёни мавзўъ  - аз ду то чор масъалаи калидї бо кушодани мазмуни онњо, 
исбот намудани онњо ва муќаррароти хотимавї оид ба масъалањои 
гузошташуда; хулосабарорї аз мавзўи омўхташуда бо тавсияњо оид ба 
идомаи омўзиши мавзўъ ва кори мустаќилонаи донишљўён аз болои он. 

61д. Устодону омўзгорон бояд дар баробари машѓулиятњои лексионии 
анъанавї (лексияи муќаддимавї, иттилоотї, тавсифї, машваратї ва ѓ.) 
вобаста ба мавзўъ ё аудитория аз чунин навъњои фаъоли таълими 
масъалањои назариявї низ истифода кунанд: 



 Лексияи проблемавї – дар чунин навъи машѓулияти назариявї 
донишњои нав бо гузориши ягон масъала, вазифа ё њолати проблемавї 
њосил карда мешаванд. Дар ин маврид љараёни маърифати донишљўён дар 
њамкорї бо омўзгор  бояд ба фаъолияти тањќиќотї  шабоњат дошта бошад. 
Мазмуни масъалаи проблемавї тавассути љустуљўи роњи нав ё ба воситаи 
тањлилу хулосабарорї аз аќидањои анъанавии мављуда доир ба мавзўи 
матрањшуда кушода мешавад. 

 Лексияи визуалї – аз пешнињоди маводи таълимї тавассути воситањои 
аудиовидеотехникї (тахтаи электронї, видео, аудио ва ѓ.) иборат буда, 
тавассути шарњи муфассал ё мухтасари маводи намоишдодашуда љамъбаст 
карда мешавад. 

 Лексияи бинарї – пешнињоди маводи таълимї тавассути муколамаи ду 
нафар сурат мегирад (намояндагони ду мактаби илмї, олими назариётчї ва 
татбиќкунанда, омўзгор ва донишљў ва ѓайра). 

 Лексия бо хатоњои банаќшагирифташуда – бо маќсади 
њавасмандсозии донишљўён барои назорати бефосилаи маълумоти 
пешнињодшаванда ва пайдо кардани хатоњо дар ин маълумот (хатоњои 
мазмунї, методологї, методї, имлої, услубї ва ѓ.) пешбинї гардида, бо 
тањлили хатоњои пайдо кардашуда љамъбаст мегардад.   

 Лексия-конференсия – як навъи машѓулияти назариявї-амалї буда, 
дар шакли пешнињоди маљмўи маърўзањои донишљўён дар њаљми 5-10 
даќиќагї оид ба мавзўи ќаблан эълоншуда сурат мегирад. Њар як маърўза 
аз матни мантиќан мукаммал оид ба масъалаи аз љониби омўзгор  ќаблан 
таќсимшуда иборат буда, маърўзањо дар якљоягї проблемаи 
гузошташударо њамаљониба инъикос менамоянд. Дар анљоми машѓулият 
омўзгор маърўзањои донишљўёнро хулоса намуда, маълумоти 
пешнињоднамудаи онњоро такмил медињад, даќиќ месозад ва 
хулосабарорињои заруриро аз мавзўъ ба низом медарорад. 

61е. Устодону омўзгорон метавонанд, ки аз навъњои дигари лексия ва 
машѓулиятњои аудитории назариявї, ки ба талаботи педагогика ва 
методикаи илмии муосир мувофиќ аст, истифода намоянд. 

61 ж.Натиљаи фаъолияти таълимии донишљў аз рўи иштирок дар 
машѓулиятњои аудитории назариявї аз љониби омўзгори фан њангоми 
холгузории умумї ба эътибор гирифта мешавад. 

 
5.ТАШКИЛИ КОРЊОИ МУСТАЌИЛОНАИ  

ДОНИШЉЎ БО РОЊБАРИИ ОМЎЗГОР 
62.Корњои мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор бо маќсади 

гузаронидани мусоњиба ва машварат бо донишљўён, бозињои касбї, мизњои 
мудаввар, њалли кейсњо, омўзиши маводи таълимии иловагї (вобаста ба 
фанни таълимї), иљрои супоришњои хонагї, навиштани рефератњо, эссе, 
лоињањои курсї, корњои назоратии семестрї, тањияи њисобот, ќабули 
санљишњои љорї  ва ѓайра ташкил карда мешавад. 

63.Масъалаи  дар шакли машѓулиятњои аудиторї дар љадвали дарсї 
гузоштани кредитњои барои иљрои корњои мустаќилонаи донишљў бо 
роњбарии омўзгор муайянгардида ба ихтиёри муассисаи тањсилоти олии 



касбї гузошта шудааст. Њаљми дар шакли машѓулиятњои аудиторї дар 
љадвали дарсї нагузоштани кредитњои барои иљрои корњои мустаќилонаи 
донишљў бо роњбарии омўзгор муайянгардида барои кредитњои тоќи 
фанњои таълимї - на камтар аз 30% ва барои кредитњои љуфти фанњои 
таълимї - на камтар аз 50%  муќаррар карда шуда, бо ќарори Шўрои 
олимон тасдиќ мегардад. Соатњои корњои мустаќилонаи донишљў бо 
роњбарии омўзгор, ки дар љадвали дарсї гузошта нашудааст, яке аз 
шаклњои корњои таълимию методии омўзгор буда, дар њаљми як воњиди 
корї ба сарбории таълимии ў дохил нашуда, њамчун сарбории ќисми дуюм 
ба њисоб гирифта мешавад.   

64.Корњои мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор тибќи 
талаботи наќшањои таълимии самт (ихтисос)-њои амалкунандаи муассисаи 
тањсилоти олии касбї барои омўзиши њамаи фанњои таълимї  пешбинї 
мешавад. 

65.Наќша ва тарзи гузаронидани корњои мустаќилонаи донишљў  бо 
роњбарии омўзгор бо нишон додани супоришњо ва муњлати иљро намудани 
онњо дар маљмўаи таълимї-методии фан, бахусус дар барномаи кории фан 
(силлабус)  пурра дарљ меёбад. 

66.Натиљаи фаъолияти таълимии донишљў аз рўи иљрои корњои 
мустаќилонаи донишљў бо роњбарии омўзгор аз љониби омўзгори фан 
холгузорї карда мешавад. 

 
6.ТАШКИЛИ КОРЊОИ МУСТАЌИЛОНАИ ДОНИШЉЎ  

67.Корњои мустаќилонаи донишљў тарзи фаъол ва маќсадноки аз худ 
намудани дониш, ташаккул додани малака ва мањорати сермањсули эљодии 
донишљў бе иштироки фаъоли омўзгор дар ин раванд мебошад. 
Чорабинињое, ки ташкили дурусти ба роњ мондани корњои мустаќилонаи 
донишљўро таъмин мегардонанд, бояд дар асоси талаботи зерин амалї 
гардонида шаванд:  

-корњои мустаќилонаи донишљў бояд аз рўи самти фанни таълимї ба 
таври мушаххас муайян карда шаванд;  

-корњои мустаќилонаи донишљў бояд самаранок ва пайваста тањти 
назорат ќарор дода шуда, натиљаи иљрои онњо љиддї бањогузорї карда 
шаванд;    

68.Корњои мустаќилонаи донишљў вобаста ба хусусиятњои фанњои 
таълимї ва мазмуну мундариљаи он дар асоси стандартњои давлатии 
тањсилоти олии касбї, барномањои кории фанњои таълимї, китобњои 
дарсї, дастур ва васоитњои таълимї муайян карда шавад;   

69.Назорат ва гузоштани бањо ба натиљаи корњои мустаќилонаи 
донишљў бояд њамчун ягонагии ду шакли кор ташкил карда шавад:  

-фаъолияти мустаќилонаи таълимї ва худбањодињии донишљў; 
-назорат ва бањогузорї аз љониби омўзгори фанни таълимї, 

комиссияњои имтињонї ва аттестатсияњои давлатї, сохторњои назоратии 
давлатї ва ѓайра.   



70.Тарзњои иљро намудани корњои мустаќилонаи донишљў бояд дар 
асоси барномањои кории њар як фанни таълимии ба барномаи касбии 
таълимии ихтисоси муайян дохилшаванда муќаррар карда шаванд.  

Дар ќисмати мазкури барномаи кории фанни таълимї бояд супоришњо 
барои иљро намудани корњои мустаќилонаи донишљў доир ба њама ё баъзе  
мавзўъњо муайян карда шуда, барои онњо яке аз шаклњои назорат (пурсиши 
шифоњї, маърўза намудан, навишатни реферат, гузаронидани тањќиќотї 
мустаќилона, супервизия, супоридани коллоквиум, супоридани тест, иљро 
намудани кори контролї ва ѓайра) нишон дода шавад: 

71.Тарзи мушаххаси иљро намудани корњои мустаќилона аз љониби 
донишљў интихоб карда шуда, дар њолатњои зарурї дар мувофиќа бо 
омўзгор (омўзгорон) дар доираи талаботи санадњои меъёрии њуќуќии 
ќабулгардида муайян карда мешавад.   

72.Чорабинињои дуруст ба роњ мондан ва фароњам овардани шароити 
иљро намудани корњои мустаќилонаи донишљў, бояд бо асосњои дар поён 
овардашуда таъмин гардидани њар як донишљўро пурра дар бар гиранд:  

-тарзи кори инфиродї њангоми иљро намудани корњои назариявї 
(бањисобгирї, тартиб додани наќшањо ва ѓайра) ва амалї (иљро намудани 
корњои лабораторї ва илмї-методї); 

-воситањои маълумотдињанда (маълумотномањо, дастурњои таълимї, 
бонки корњои инфиродї, барномањои таълимї, дастаи барномањои бунёдї 
ва ѓайра); 

-маводи методї (тависяњо, роњнамоњои практикумњо ва ѓайра); 
-маводи назоратї (тестњо);  
-маводи захиравї (воситањои ченкунанда, технологї ва ѓайра);  
-сарватњо муваќќатї;  
-мусоњибањо (омўзгорон, кормандони илмї-тањќиќотї ва ѓайра); 
-имконияти муайян намудани мањрук (траектория)-и таълимии худ 

(фанњои таълимии интихобї, хизматњои иловагии таълимї, наќшањои 
инфиродии таълимї); 

-имконияти ба таври расмї муњокима намудани натиљањои 
назариявї/ё амалии мустаќилона бадастовардашуда (иштирок намудан дар 
конференсияњо, олимпиадањо, озмўнњо).  

73.Корњои мустаќилонаи донишљў дар кафедањо, дар лабораторияњои 
муассисањои таълимии тањсилоти олии касбї, њамчунин дар муассисањои 
истењсолие, ки муассисаи таълимиии тањсилоти олии касбї бо онњо 
шартнома дорад, ташкил ва иљро карда мешаванд. 

 
7. ТАРТИБИ ИЉРО ВА ЊИМОЯИ КОР (ЛОИЊА)-И КУРСЇ 

74.Иљрои кор (лоиња)-и курсї дар наќшањои таълимии самт (ихтисос)-
њои амалкунандаи муассисаи тањсилоти олии касбї барои гурўњи фанњои 
умумикасбї ва тахассусї пешбинї шуда, дар давоми як даври академї ба 
наќша гирифта мешавад. 

75.Бањогузорї ба сифати иљро ва њимояи кор (лоиња)-и курсии фаннї аз 
љониби њайати комиссияе, ки кафедраи дахлдор таъсис додааст, бояд то 



оѓози њафтаи 16-уми таълими назариявии њар як даври академї амалї 
гардонида шавад. 

76.Ба фаъолияти таълимии донишљў оид ба иљро ва њимояи кор (лоиња)-
и курсии фаннї ба таври алоњида холгузорї карда мешавад. Дар њолати 
сариваќт њимоя накардани кор (лоиња)-и курсии фаннї, донишљў ба 
имтињони нињоии ин фанни таълимї роњ дода намешавад. 

77.Муњлати иљро ва њимояи кор (лоиња)-и курсии тахассусї дар назди 
комиссияе, ки кафедраи дахлдор таъсис додааст, аз тарафи муассисаи 
тањсилоти олии касбї муќаррар карда мешавад. 

 
8. ТАРТИБ ВА ТАШКИЛИ РАВАНДИ СЕССИЯИ ИМТИЊОНЇ 
78.Сессияи имтињонї  дар як соли тањсил ду маротиба дар баробари ба 

анљом расидани њафтањои таълими назариявии њар як даври академї бо 
маќсади ќабули имтињонњои нињої аз фанњои таълимї ташкил ва 
гузаронида мешавад. Муњлати гузаронидан ва миќдори њафтањои сессияи 
имтињонї тибќи наќшаи таълимии самт (ихтисос)-њои амалкунандаи 
муассисаи тањсилоти олии касбї муќаррар карда мешавад.    

79.Имтињонњои нињої вобаста ба талаботи барномаи таълимии фан ва 
хусусиятњои касбии самт (ихтисос)-и муассисаи тањсилоти олии касбї дар 
шакли шифоњї, хаттї, тестї ва омехта (бо истифода аз технологияи 
иттилоотї ё дар шакли анъанавї) гузаронида мешаванд. Асоснок 
гардонидани шакли шифоњї ва хаттии ќабули имтињонњо вобаста ба 
талаботи барномаи таълимии фан муайян карда шуда, бо ќарори Шўрои 
методии факултет ва Шўрои илмию методии муассисаи тањсилоти олии 
касбї тасдиќ карда мешавад. 

80.Ќабули имтињонњои нињої аз љониби комиссияе, ки њайати он бо 
фармоиши ректор тасдиќ карда шудааст, ба роњ монда мешавад. Ба њайати 
комиссия омўзгори кафедраи мувофиќ, омўзгорони кафедрањои дигари аз 
љињати мазмун наздик, ки ба донишљўёни ин гурўњ аз фанни мазкур дарс 
надодаанд, намояндагони ќисми таълим ва садорати факултет шомил 
мешаванд. Омўзгори фанни таълимї метавонад ба сифати назоратчї дар 
рафти ќабули имтињон ва тафтиши љавобњои донишљўён иштирок намояд. 

81.Иштироки омўзгори фанни таълимї дар рафти ќабули имтињонњои 
љамъбастї барои иљрои корњои зерин њатмї мебошад: 

-назорати рафти ќабули имтињон ва натиљагирии он; 
-сариваќт ба ќайд гирифтани натиљаи имтињон дар вараќаи имтињонї. 
82.Аъзои комиссияи имтињонї вараќањои љавобњои донишљўёнро бо 

калиди љавобњои дуруст муќоиса намуда, натиљаи имтињони нињоиро аз 
фанни таълимї муайян менамоянд, Дар мавриди истифода аз технологияи 
иттилоотї баъд аз коркарди онњо дар барномаи компютерї натиљаи 
нињоии љавобњои донишљўёнро муайян мекунад. Дар њар ду маврид 
комиссия натиљањои имтињони нињоиро аз фанни таълимї ба донишљўён 
эълон намуда, вараќаи имтињониро пур мекунанд ва бо гузоштани имзо ба 
маркази баќайдгирї ва машварат месупорад. 



83.Дар мавриди аз тарафи комиссияи имтињонї ба ќайд гирифтани 
њолатњои вайрон намудани ќоидањои ќабули имтињонњои нињої бањои 
донишљў ѓайриќаноатбахш њисобида мешавад. 

84.Ворид намудани таѓйирот ба натиљањои дар рейтингњои 1 ва 2 
бадастовардаи донишљў дар давраи сессияи имтињонї ќатъиян манъ аст. 

85.Оид ба натиљаи њар як сессияи имтињонї ба донишљў транскрипт 
(маълумотномаи академї) дода мешавад. 

 
9. АПЕЛЛЯТСИЯ ВА ТАРТИБИ ГУЗАРОНИДАНИ ОН 

86.Апеллятсия - аз тарафи Комиссияи апеллятсионї гузаронида 
мешавад. Комиссияи апеллятсионї бо фармоиши ректор таъсис дода шуда, 
ба он намояндаи ќисми таълим, намояндагони садорати факултет ва 
кафедраи мувофиќ дохил мешаванд. 

87.Апеллятсия дар асоси аризаи донишљў дар њолатњои зерин 
гузаронида мешавад: 

-ѓалат пешнињод гардидани маводи имтињонї аз љониби омўзгори 
фанни таълимї ё њангоми генератсияи онњо бо хатои техникї тањия 
гардидани варианти саволномањои тестї; 

-набудани љавоби дуруст ё овардани ду љавоби дуруст дар байни 
љавобњои ба саволномаи тестї пешнињодшуда аз љониби омўзгори фанни 
таълимї; 

-берун аз доираи барномаи таълимии фан пешнињод гардидани 
саволномањои имтињонї; 

-ба њисоб нагирифтани љавобњои дуруст њангоми санљиши вараќаи 
љавобњои донишљў аз љониби омўзгори фанни таълимї ё сканер накардани 
он аз љониби мутахассиси маркази тестии муассисаи тањсилоти олии касбї; 

-ѓалат тартиб додани калиди љавобњои дуруст аз љониби омўзгори 
фанни таълимї ё бо хато ворид намудани калиди љавобњои дуруст ба 
барномаи компютерї; 

88.Дархости донишљў дар асоси аризаи ў оид ба гузаронидани 
апеллятсия дар муддати 48 соат аз лањзаи эълон гардидани натиљаи 
имтињони нињої баррасї карда мешавад. 

89.Тартиби гузаронидани апеллятсия: 
-донишљў рўзи эълон шудани натиљаи имтињони нињої бо нишон 

додани номи фан ба маркази баќайдгирї ва машварат бо ариза мурољиат 
мекунад. Комиссия аризаи донишљўро арзёбї намуда, бо назардошти 
мувофиќати он ба талаботи њолатњои дар банди 80-и Низомнома 
овардашуда оид ба зарурати гузаронидани апеллятсия ќарор ќабул 
мекунад;  

-натиљаи апеллятсия ба вараќаи апеллятсионї гузаронида мешавад; 
-таѓйир додани натиљањои рейтингњои 1 ва 2-и донишљў њангоми 

гузаронидани апеллятсия ќатъиян манъ аст. 
 
10.ТАРТИБИ БАРТАРАФ НАМУДАНИ ЌАРЗЊОИ АКАДЕМЇ 



90.Ќарзњои академии донишљў њангоми  ба Fх ва F баробар шудани  
натиљаи нињоии азхудкунии барномаи таълимии ин ё он фан ва ё  бесабаб 
њозир нашудан ба имтињони нињої ба вуљуд меоянд. 

91.Мутахассиси маркази баќайдгирї ва машварат сабабњои ба вуљуд 
омадани ќарзњои академиро тањлил намуда, дар асоси муайян намудани 
рейтинги академии донишљўён, номгўи фанњои таълимиро барои такроран 
супоридани имтињонњо муайян мекунад. 

92.Такроран супоридани имтињон аз ин ё он фанни таълимї пас аз 
сессия (бе пардохти маблаѓи иловагї) ба донишљўёне иљозат дода мешавад, 
ки аз имтињонњои фосилавї бомуваффаќият гузаштаанд, вале бо сабабњои 
узрнок ба имтињони нињої њозир нашудаанд ё ки бањои Fx гирифтаанд. Ба 
ин гурўњ донишљўёне низ дохил мешаванд, ки дар дарсњо пурра иштирок 
намуда, аз рейтинги 1 ё 2 холњои баланд гирифтаанд, вале бо сабаби 
беморї (бо њуљљати тиббї тасдиќшуда) ба имтињони нињої њозир 
нашудаанд. Ба ин ќабил донишљўён барои супоридани имтињон пас аз 
сессия то як моњ муњлат муќаррар карда мешавад. Дар мавриди такроран 
супоридани имтињони нињої шакли ќабули имтињон ва њайати комиссия 
таѓйир намеёбад. 

93.Мушовири академї (эдвайзер) ва мутахассиси маркази баќайдгирї 
ва машварат (баќайдгиранда) номгўи фанњои таълимї, ному насаби 
донишљўёни дорои ќарзњои академиро муайян намуда, љадвали такроран 
супоридани имтињонњоро бо нишон додани сана, ваќт ва макон тартиб 
медињанд ва барои тасдиќ ба муовини ректор оид ба таълим пешнињод 
мегардонанд. 

94.Ќарзњои академї аз фанњои таълимие, ки омўзиши онњо тибќи 
наќшаи таълимии самт (ихтисос)-и амалкунандаи муассисаи тањсилоти 
олии касбї дар ду ва зиёда даври академї пешбинї шудааст, њатман бо 
риояи пайдарпайии омўзиш ва бартараф намудани онњо ба роњ монда 
мешавад. 

95.Ба истиснои њолатњои дар банди 92-и Низомномаи мазкур 
овардашуда (бе пардохти маблаѓи иловагї) такроран супоридани 
имтињонњо бидуни аз нав омўхтани фан ќатъиян манъ аст. 

 
11. ТАРТИБИ ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ ТРИМЕСТР  

96.Триместр бо пешнињоди ќисми таълим, маркази баќайдгирї ва 
машваратї ва садорати факултетњо ташкил  карда мешавад. 

97.Муњлати гузаронидан ва давомнокии триместр тибќи таќвими 
академии раванди таълим муќаррар карда мешавад. 

98.Зарурати дар триместр тањсил намудани донишљў дар асоси љой 
доштани њолатњои зерин муќаррар карда мешавад: 

-дар як даври академї (љамъбасти давраи асосии сессияи имтињонї) на 
зиёда аз ду фанњои њатмї бањои F (ѓайриќаноатбахш) гирифтан; 

-њангоми аз 25 хол паст будани натиљаи рейтингњои 1,2 ва дар њамин 
асос барои супоридани имтињони нињої иљозат нагирифтан; 

-насупоридани имтињонњо дар муњлати як моње, ки тибќи банди 92-и 
Низомномаи мазкур муќаррар карда шудааст; 



-паст будани натиљаи холи умумии миёнаи бадастоварда (GPA)-и 
донишљўён нисбат ба холи умумии миёна (GPA)-и дар банди 56-и  
Низомномаи мазкур вобаста ба курсњо муќарраршуда; 

-ба таври системанок (зиёда аз 25%) ба дарсшиканї роњ додан дар 
машѓулиятњои дарсии ин ё он фанни таълимї. 

99.Триместр бо назардошти риояи талаботи зерин ташкил карда 
мешавад: 

-њайати гурўњњое, ки ба машѓулиятњои дарсии ин ё он фанни таълимї 
фаро гирифта мешаванд, бояд аз 8 нафар кам набошанд; 

-дар њолати аз 8 нафар кам будани донишљўён гурўњ ташкил карда 
намешавад ва азхуд намудани барномаи таълимии фан дар шакли ташкил 
ва гузаронидани мусоњиба аз љониби омўзгори фанни таълимї бо 
донишљўён ва аз љониби онњо ба таври инфиродї аз худ намудани маводи 
таълимии фан амалї гардонида мешавад; 

-сарфи мењнати омўзгор дар триместр (њангоми гузаронидани 
машѓулиятњои дарсї дар гуруњњо ё дар шакли мусоњиба ё машѓулиятњои 
инфиродї иљро намудани сарбории таълимї бо донишљўёни ќарздор) ба 
тариќи соатбайъ пардохт мешавад; 

-њаљм ва арзиши пардохти соатњои дар шакли мусоњиба ё 
машѓулиятњои инфиродї иљрогардидаи омўзгор аз тарафи муассисаи 
тањсилоти олии касбї муайян карда мешавад. 

100.Ба расмият даровардани триместр бо тартиби зерин сурат мегирад: 
-донишљў то оѓози триместр барои иштирок дар он ба маркази 

баќайдгирї ва машварат ариза пешнињод менамояд; 
-Маркази баќайдгирї ва машварат дар мавриди ташкили гурўњ дар 

мувофиќа бо кафедра ному насаби омўзгорро муайян намуда, љадвали 
машѓулиятњои дарсии триместрро тартиб медињад. Пас аз пурра пардохт 
намудани маблаѓи тањсил аз љониби донишљўён онро барои тасдиќ ба 
муовини ректор оид ба таълим пешнињод менамояд; 

101.Садорати факултет барои пардохти сариваќтии маблаѓи тањсил 
дар триместр аз љониби донишљўёни ќарздор масъул мебошад. 

102.Маркази баќайдгирї ва машварат аз рўи натиљањои триместр холи 
умумии миёна (GPA)-и донишљўро аз нав муайян менамояд. 

 
12. ТАРТИБИ БАРТАРАФ НАМУДАНИ ФАРЌИЯТИ АКАДЕМЇ 
103.Фарќияти академї аз рўи наќшањои таълимии самт (ихтисос)-њои 

амалкунандаи муассисањои тањсилоти олии касбї дар њолатњои зерин 
пайдо мешавад: 

-гузариши донишљў аз як муассисаи тањсилоти олии касбї ба дигар 
муассисаи тањсилоти олии касбї; 

-гузариши донишљў аз як ихтисос ба ихтисоси дигар;  
-баргаштани донишљў аз рухсатии академї (дар њолати иваз шудани 

наќшаи таълимии самт (ихтисос)-и амалкунандаи муассисаи тањсилоти 
олии касбї); 

-барќароршавии донишљў пас аз хориљшавї. 



104.Раванди супоридани фарќияти академї иљрои пай дар пайи 
амалњои зеринро аз љониби донишљўён таќозо менамояд: 

-пардохти маблаѓи иловагии тањсил вобаста ба кредитњои фанњои 
таълимї; 

-иштирок дар машѓулиятњои дарсї бо маќсади пурра азхуд намудани 
барномаи таълимии фанњое, ки њамчун фарќият муайян карда мешаванд;  

-иљрои супоришњои корњои мустаќилонаи донишљў бо роњбарии 
омўзгор, супоридани имтињонњои фосилавии 1, 2 ва нињої бо маќсади 
љамъоварии кредитњои дар наќшаи таълимї муќарраргардида. 

-бартараф намудани фарќияти академї аз рўи наќшањои таълимии 
самт (ихтисос)-њои муассисањои тањсилоти олии касбї љињати азхудкунии 
барномањои таълимии фанњо муќарраршуда; 

105.Муњлати супоридани фарќият аз рўи наќшаи таълимї то охири 
даври академї муќаррар карда мешавад. 

 
13.ТАРТИБИ ГУЗАРОНИДАНИ ТАЉРИБАОМЎЗЇ 

106.Таљрибаомўзї (таълимї, сањрої, омўзгорї ва истењсолї) мувофиќи 
наќшањои таълимї ва барномањои тасдиќгардидаи самт (ихтисос)-њои 
муассисањои тањсилоти олии касбї гузаронида мешавад.  

107.Таљрибаомўзї тибќи талаботи стандартњои давлатии тањсилоти 
олии касбї ва наќшањои таълимии самт (ихтисос)-њои муассисањои 
тањсилоти олии касбї маќоми фанњои таълимии њатмиро доро буда, љузъи 
асосии муайянкунандаи самт (траектория)-и тањсилоти донишљў ва 
салоњиятњои касбии хатмкунанда мебошад.  

108.Таљрибаомўзї ба наќшаи таълимии фардии донишљў ворид карда 
мешавад. Агар донишљў талаботи њадди аќали ќисми назариявии 
барномањои таълимии фанњои базавии љињати иљрои барномаи 
таљрибаомўзї заруриро азхуд накарда бошад, он гоњ барои гузаштан аз 
таљрибаомўзї иљозат дода намешавад. 

109.Њаљми мењнатталабии њамаи шаклњои таљрибаомўзї бо кредит 
ифода карда мешавад. Натиљаи аз таљрибаомўзї гузаштани донишљў тибќи 
низоми холдињї-рейтингї бањогузорї шуда, њангоми муайян намудани 
холи умумии миёна (GPA)-и донишљў ба њисоб гирифта мешавад. 

 
14.ТАРТИБИ ХОРИЉ, БАРЌАРОРКУНЇ 

ВА ИНТИЌОЛИ ДОНИШЉЎ  
110.Донишљўе, ки дар як даври академї бесабаб дар њаљми зиёда аз 36 

соат ба дарсшиканї роњ медињад, аз муассиаи тањсилоти олии касбї хориљ 
карда мешавад. 

111.Донишљўе, ки аз рўи наќшањои таълимии самт (ихтисос) аз се ва 
зиёда фанњои таълимї бањои Ѓ (ѓайриќаноатбахш) мегирад, аз сафи 
донишљўёни муассисањои тањсилоти олии касбї хориљ карда мешавад. 
Донишљў баъд аз як даври академї (семестр) њуќуќи барќарор шуданро 
дорад. 

112.Донишљўе, ки пас аз анљоми триместр аз як ё ду фанњои таълимї 
ва донишљўёне, ки аз яке аз ќисмњои фанњои таълимии пайдарпайии 



омўзиши онњо њатмї ќарздор мемонад, аз сафи донишљўёни муассисаи 
тањсилоти олии касбї хориљ карда мешавад. 

113.Донишљў дар њолати аз як фанни таълимї (фанни барои ихтисоси 
ў асосї) се маротиба бањои F(ѓайриќаноатбахш)  гирифтан, бе њуќуќи 
барќароршавї ба ин самт (ихтисос) хориљ карда мешавад. Дар ин њолат ў 
њуќуќ дорад, ки ба дигар самт (ихтисос)-е, ки омўзиши фанни мазкур тибќи 
талаботи наќшаи таълимии он асосї нест, барќарор шавад.   

114.Донишљўе, ки холи умумии миёна (GPA)-и ў аз рўи њамаи фанњои 
таълимї баъд аз љамъбасти натиљањои триместр аз холи умумии миёна 
(GPA)-и дар банди 56-и Низомномаи мазкур муќарраршуда паст мебошад, 
дар курсаш такроран мононда мешавад.  

115.Донишљў пас аз хориљшавї, танњо баъд аз гузаштани як даври 
академї њуќуќи барќароршавї дорад. Миќдори кредитњое, ки донишљў то 
давраи хориљшавї соњиб гаштааст, њангоми барќарор шудани ў пурра ба 
инобат гирифта мешаванд.  

116.Донишљўе, ки хориљ шудааст, метавонад ба ихтисос ва курси 
мувофиќ дар сурате барќарор шавад, ки пешталаботи барои ин курс ё 
ихтисос муќарраршуда дар транскрипт (маълумотномаи академї)-и ў дарљ 
ёфта бошад; 

117.Барќароркунии донишљў дар як соли тањсил дар ду давра то оѓози 
даври академии навбатї сурат мегирад.  

118.Дар мавриди барќароршавии донишљў ба ин ё он курс ва ё 
гузаштан ба дигар ихтисос њаљми кредитњои фанњои таълимие, ки аз рўи 
онњо ќарзи академї ё фарќият месупорад, бояд аз 18 кредит зиёд набошад. 
Муассисањои тањсилоти олии касбї дар муайян намудани фарќият аз 
фанњои интихобии наќшањои таълимии кории самт (ихтисос)-њо мустаќил 
аст.  

119.Маркази баќайдгирї ва машварат дар асоси транскрипти донишљў 
курси тањсил ва фарќиятро аз рўи наќшаи таълимии самт (ихтисос)-и 
амалкунандаи муассисањои тањсилоти олии касбї муайян мекунад. 

120.Тартиби интиќоли донишљў дар дохили муассисаи тањсилоти олии 
касбї (аз як шакли тањсил ба шакли дигар, аз як ихтисос ба ихтисоси дигар, 
аз низоми анъанавї ба низоми кредитии тањсилот) ва аз як муассисаи 
тањсилоти олии касбї ба дигар муассисаи тањсилоти олии касбї дар асоси 
талаботи «Низомномаи намунавии хориљ, барќарор ва интиќоли 
донишљўёни муассисањои тањсилоти олии касбї» сурат мегирад. 

121.Донишљўе, ки аз њисоби маблаѓњои буљети давлатї тањсил 
мекунад, њуќуќ дорад, ки дар асоси озмун ба љои холии ихтисоси дигаре, ки 
аз њисоби буљети давлатї маблаѓгузорї карда мешавад, интиќол ёбад. Дар 
ин сурат ў бояд тамоми давраи гузаштаи тањсилро дар муассисањои 
тањсилоти олии касбї бо хол (ё бањо)-њои ба тафриќањои ифодаи њуруфии 
бањоњои «А» ва «В» баробар (эквивалент), љамъбаст карда бошад.  

 
15.ЊУЌУЌ ВА УЊДАДОРИЊОИ ДОНИШЉЎ 

122.Њангоми тартиб додани наќшаи таълимии фардии худ донишљў 
уњдадор аст, ки ќоидањои дар Низомномаи мазкур дарљёфтаро риоя кунад: 



-дар наќшаи таълимии фардї дарљ намудани 100% фанњои њатмие, ки 
омўзиши онњо ба як соли тањсил рост меояд; 

-номнавис шудан ба омўзиши фанњои њатмї ва интихобї дар њаљми 60 
кредит дар як соли тањсил.  

123.Донишљў њуќуќ дорад, ки дар соли тањсил ба теъдоди фанњое, ки 
њаљми умумии мењнатталабии азхудкунии барномањои таълимии онњо 
зиёда аз 60 кредитро ташкил медињанд, номнавис шавад. Дар ин њолат бо 
назардошти бомуваффаќият иљро намудани наќшаи таълимии фардии худ 
(дар давоми даври академї азхуд намудани 60 кредит ва дар триместр - 
миќдори иловагии кредитњо) ў метавонад муассисаи тањсилоти олии 
касбиро пеш аз муњлати тибќи наќшаи таълимии самт (ихтисос)-и 
интихобкардааш муќарраргардида, хатм намояд. 

124.Донишљўи дар намуди пулакї тањсилкунанда њуќуќ дорад, ки 
мувофиќи имконият ва хоњиши худ дар наќшаи таълимии фардї миќдори 
фанњоро дар њаљми аз 60 кредит камтар дарљ намояд. Дар ин сурат муњлати 
тањсил намудани ў дар муассисаи тањсилоти олии касбї нисбат ба муњлати 
тањсиле, ки тибќи наќшаи таълимии самт (ихтисос)-и интихобкардааш 
муќаррар гардидааст, зиёд мешавад. 

125.Барои донишљўи дар намуди ройгон тањсилкунанда кам кардан 
муњлати тањсил дар муассисаи тањсилоти олии касбї бе пардохти маблаѓ ва 
зиёд кардани муњлати тањсил бо пардохти маблаѓ иљозат дода мешавад. 

126.Дар давраи тањсил донишљў уњдадор аст, ки тамоми фанњои 
таълимиро мувофиќи наќшаи таълимии фардии тасдиќшуда аз худ намояд. 

 
16. ЊУЌУЌ ВА УЊДАДОРИЊОИ ОМЎЗГОР 

127. Дар доираи озодиҳои академие, ки татбиқи низоми кредитии 
таҳсилот барои омӯзгорон ва донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ таъмин менамояд, омӯзгор новобаста аз вазифа, дараҷа ва унвони 
илмӣ ҳуқуқ дорад: 

-бо салоҳдиди худ (дар доираи талаботи умумии муқарраршуда) 
шаклу услубҳои гуногуни иҷро, қабул ва холгузориро ба корҳои 
мустақилонаи донишҷӯён, вобаста ба муҳимият ва сатҳи мураккабии 
мавзуъ (модул)-ҳои алоҳидаи фани омӯхташаванда, истифода барад; 

-дар мувофиқа бо мудири кафедра ва Шўрои илмї-методии садорати 
факултет таносуби шаклҳои мухталифи дарсҳои аудиторӣ (лексия, семинар, 
амалӣ ва лабараторӣ)-ро, вобаста ба хусусиятҳои хоси фанни таълимии 
тадрисшаванда, муайян намояд; 

-бо мақсади таъмини болоравии сифати таҳсилот, шаклу услубҳои 
нави интерактивии таълимро дар ҷаласаҳои кафедра, Шӯрои илмӣ-
методии факултет барои баррасӣ ва муҳокима пешниҳод намуда, зарурату 
самарабахшии татбиқи онҳоро исбот ва дифоъ намояд;  

-ба донишҷӯён барои иштироки фаъол дар дарсҳо, маҳфилҳои фанӣ, 
иҷрои саривақтӣ ва босифати супоришҳои мустақилона (дар ҳудуди 
муқарраршуда) холҳои ҳавасмандӣ, ҳамчунин барои риоя накардани 
тартиботи дохилии муқарраршуда, дарсшикании бесабаб, халалдор 



сохтани ҷараёни дарс, саривақт иҷро накардани супоришҳои мустақилона 
ва ғайра, холҳои ҷаримавӣ гузоранд. 

128. Дар доираи масъулиятҳое, ки тибқи шартномаҳои тарафайни 
байни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва донишҷӯён муқаррар 
гардидаанд, омӯзгор уҳдадор аст: 

-донишҷӯёнро бо силлабус, маҷмўаи таълимию методӣ аз фанни 
омӯхташаванда (матни мухтасари лексияҳо, нақша ва услуби гузаронидани 
дарсҳои амалию лабараторӣ, супоришҳо барои кори мустақилона, маводи 
имтиҳонӣ), маводи фаъоли тақсимшаванда ва ғайра дар шакли  чопӣ ё 
электронӣ таъмин намояд; 

-дар барномаи корӣ (силлабуси)-и фан услуби гузаронидани дарсҳои 
лексионӣ, машғулиятҳои амалӣ, муҳосиба ва қабули супоришҳои 
мустақилонаи донишҷӯёнро бо нишон додани макону вақт, инчунин 
талаботи хешро нисбати донишҷӯён пурра дарҷ намуда, риояи онро 
таъмин намояд; 

-раванди азхудкунии барномаи таълимии фанро аз ҷониби ҳар як 
донишҷӯ мунтазам назорат намояд; 

-пас аз ҷамъбасти натиҷаҳои рейтинги 1-ум хулосаҳои зарурӣ 
бароварда, дар раванди таълими фан тағйироти муфид ворид намояд; 

-эродҳои дар натиҷаи иштирок ба дарси омӯзгор аз тарафи мудири 
кафедра, комиссияи Шӯрои илмӣ-методӣ, шӯъбаи идоракунии сифати 
таҳсилот гирифта ва дархости донишҷӯёнро ҷиҳати беҳдошти раванди 
таълим ба эътибор гирад ва баҳри болоравии сифати таълиму тарбия 
кўшиш ба харҷ диҳад; 

-сатњи азхудкунии мавзўъњо, ќисм (модул)-њои алоњида ва умуман 
барномаи таълимии фанро аз љониби донишљўён амиќ муайян намуда, ба 
натиљаи фаъолияти онњо объективона ва беѓаразона холгузорї намояд; 

-сарбории ќисми аввал (таълимї) ва ќисми дуюм (таълимї-методї, 
илмї-тадќиќотї, ташкилию тарбиявї)-и тасдиќшударо пурра иљро намуда, 
аз натиљааш дар охири њар нимсола ба мудири кафедра њисобот пешнињод 
намояд; 

-дар анљоми њар як панљсола аз курсњои такмили ихтисос гузарад.  
 

17.ПАРДОХТИ МАБЛАЃИ ТАЊСИЛ 
129.Њаљми маблаѓи тањсил, ки барои як соли тањсил ба њар як 

донишљў рост меояд, дар асоси харљномаи муассисаи тањсилоти олии 
касбї муќаррар карда шуда, аз арзиши аслии ташкили раванди таълим аз 
рўи самт (ихтисос)-њои алоњида вобаста аст. Новобаста аз шакли тањсил 
(ройгон ва пулакї) арзиши аслии 1 кредит њамчун њосили таќсими њаљми 
маблаѓи тањсили солона ба миќдори кредитњои пешбинишуда, муайян ва бо 
ќарори Шўрои олимони муассисаи тањсилоти олии касбї, тасдиќ карда 
мешавад. 

130.Донишљўёни курси аввал маблаѓи солонаи тањсилро пас аз 
бомуваффаќият супоридани имтињонњои ќабул то 25 август пардохт 
менамоянд. 



131.Донишљўёни курсњои болої маблаѓи тањсили солонаро вобаста ба 
миќдори кредитњое, ки дар наќшањои таълимии фардии онњо нишон дода 
шудааст, дар њар як даври академї пардохт менамоянд. 

132.Дар мавриди аз ин ё он фан бањои F (ѓайриќаноатбахш) гирифтан, 
донишљў онро пас аз пардохти маблаѓи иловагї (вобаста ба миќдори 
кредитњое, ки тибќи наќшаи таълимии самт (ихтисос)-и мазкур барои 
омўзиши ин фан људо шудааст) новобаста аз шакли тањсил (ройгон ва ё 
пулакї) аз нав омўхта, имтињон месупорад. 

 
18.МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ 

133.Иљрои талаботи бандњои Низомнома аз љониби донишљўён, 
магистрњо, докторантон, њайати профессорону омўзгорон, кормандон, 
роњбарони ќисмњои таркибї ва воњидњои сохтории муассисаи тањсилоти 
олии касбї њатмї мебошад.  

134.Дар мавриди риоя накардани талаботи Низомномаи мазкур 
тибќи Оинномаи муассисаи тањсилоти олии касбї њайти профессорону 
омўзгорони кафедрањо ва кормандони воњидњои сохтории марбути 
муассиаи тањсилоти олии касбї ба муљозот пешнињод карда мешаванд. 

135.Низомномаи мазкур баъди баррасї дар мушовараи Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардида, дар асоси ба 
тасвиб расидани фармоиши Вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
мавриди амал ќарор ќарор дода мешавад.  

136.Низмономаи мазкур бо ќарори мушовараи Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон бекор ва ё ба он таѓйироту иловањо ворид 
карда мешавад.   
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