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МИНБАРИ УСТОДОН ВА ДОНИШҶӮЁНИ 
МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ

“ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ХУҶАНД 
БА НОМИ АКАДЕМИК БОБОҶОН ҒАФУРОВ”

БО ДОНИШГОЊИ МО ОЯНДАИ ХУДРО ДУРАХШОН НАМО!

РАМЗИ МО ДАР
ММТ - 109

Дар партави сиёсати хирад-
мандонаи Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон Муас-
сисаи давлатии таълимии
«Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба
номи академик Бобоҷон Ғафу-
ров» дар қатори дигар муассиса-
ҳои олии кишвар ҳамчун маркази
муҳими тарбиявӣ, барои тайёр на-
мудани мутахассисони баландих-
тисос бо назардошти талаботи
бозори муосири меҳнат омода аст,
ки дар ҷомеа нақши муассири
худро гузорад. 

Соли 2019 раёсати донишгоҳ
ва сохторҳои он дар фаъолияти
гуногунҷабҳаи худ ба як қатор
дастовардҳои назаррас ноил гар-
дид. 

Дар раванди таълим - Соли
таҳсили 2019-2020 ба курси якуми
донишгоҳ 3285   нафар донишҷӯ
дохил шуданд, ки  нисбат ба соли
гузашта 324 нафар зиёд мебо-
шад.Фаъолияти таълимии до-
нишгоҳ дар 18  факултет ва 80
кафедра (аз ҷумла 5 кафедраи
умумидонишгоҳӣ) ба роҳ монда
шудааст. Ҳоло дар донишгоҳ  аз
рӯи 81 ихтисос дар шуъбаи рӯзона
ва аз рӯи 31 ихтисос дар шуъбаи
таҳсилоти фосилавӣ дар асоси
нақшаҳои таълимӣ таҳсил ҷараён
дорад. Айни замон дар донишгоҳ
832 нафар омӯзгор, аз ҷумла 47
нафар доктори илм, профессор
ва 354 нафар номзади илм фаъо-
лият менамоянд, ки 50% теъдоди
умумии омӯзгоронро устодони
соҳибунвон ташкил медиҳанд. Аз
теъдоди умумии ҳайати кадрии
устодон  465 нафар ё 61,8%-и
онҳо занон ва 31 нафар ё 7,8%
ҷавонони соҳибунвони то 35- сола
ташкил медиҳанд. 

Шумораи умумии донишҷӯёни
донишгоҳ  20822 нафарро ташкил
медиҳад, ки аз он 9796 нафар
(3178 буҷавӣ) дар шуъбаи рӯзона
ва 11026 нафар (1079 буҷавӣ) дар
шуъбаи фосилавӣ таҳсил мена-
моянд. Тибқи Квотаи президентӣ
889 нафар, аз онҳо 509  нафар
духтарон дар шуъбаи рӯзона ва 4
нафар дар шуъбаи таҳсилоти
фосилавӣ таҳсил мекунанд. Дар
кафедраҳои донишгоҳ аз рӯи 2409
фан дар доираи 914791 соат фаъ-

олияти таълимӣ ба роҳ монда шу-
дааст.  

Дар нимсолаи аввали соли
хониши 2018-2019 зиёда аз 900
фанни таълимӣ ба 900 фан
бастаҳои таълимӣ ва муаррифиҳо
таҳия карда шуданд, ки ба 100%
баробар аст. Назорати мунтазами
раванди таълим, интизоми меҳнат
ва давомоти донишҷӯёни
факултетҳои донишгоҳ тавассути
беш аз 450 камераи назоратӣ ба
роҳ монда шудааст. 

Теъдоди хатмкардагони шуъ-
баи рӯзона ва фосилавии до-
нишгоҳ 4032 нафарро ташкил
медиҳад. Дар маҷмуъ, аттестат-
сияи давлатии хатмкунандагон,
ҳимояи корҳои дипломӣ, рисолаи
хатм дар сатҳи зарурӣ ҷараён ги-
рифтааст. Ба мушоҳида расида-
аст, ки миқдори  баҳои  аъло  дар
факултетҳои забонҳои хориҷӣ
(152 нафар), филологияи точик
(126 нафар), забонҳои шарқ (82)
филологияи рус (38 нафар) ва
баҳои хуб дар факултетҳои  био-
логия-химия (81  нафар), матема-
тика (43 нафар), педагогӣ (40
нафар) нисбат ба дигар факул-
тетҳои донишгоҳ зиёд мебошад. 

Бо мақсади баланд бардош-
тани сифати таълиму тадрис, гус-
тариши маҳорати касбии
омӯзгорон, омӯзишу паҳн наму-
дани таҷрибаи фаъол ташкили
дарсҳои кушод дар се сатҳ: ка-
федра, факултет ва донишгоҳ ба
роҳ монда шудааст, ки ин анъана
ҳамасола идома ёфта истодааст.
Дар  соли 2019 592 дарси кушод,
аз он ҷумла: 274 дар сатҳи ка-
федра, 148 дар сатҳи факултет,
170 дар сатҳи донишгоҳ ташкил
карда шуданд, ки дар 114
машғулиятҳои омӯзгорон ректори
донишгоҳ иштирок намуд. Дар
маҷмуъ, таҳлилҳо нишон доданд,
ки  дарсҳои кушод дар соли 2019
нисбат ба соли 2018 ҳам аз ҷиҳати
миқдор ва ҳам сифат беҳтар гар-
дидаанд. 

Дар самти таҳсилоти фосила-
вии донишгоҳ аз рӯи 31 ихтисос
дар 15 факултет фаъолият ба роҳ
монда шудааст. 

Имрӯз аз рӯйи ихтисосҳои
ғайриомӯзгорӣ донишгоҳ бо  54
корхона, ташкилот ва муасси-
саҳои давлатӣ ва ғайридавлатии
шаҳру навоҳии вилояти Суғд
ҳамкории судманд дорад.
Таҷрибаомӯзии омӯзгорӣ  хеле
хуб ба роҳ монда шуда, соли 2019
106     муассисаи таълимӣ бо миқ-
дори 2333  нафар сафарбар шуда
буданд. Ҳамзамон, 892 нафар
донишҷӯ шуъбаи фосилавӣ аз рӯи
ихтисосҳои омӯзгорӣ дар
муассисаҳои таҳсилоти миёнаи
умумӣ фаъолият мебаранд. 

Дар давоми соли таҳсил
донишҷӯёни шуъбаҳои рӯзона ва
фосилавӣ таҷрибаи омӯзгории
худро дар мактабҳои миёнаи
умумӣ, кӯдакистон ва гимназияҳо
ба роҳ мондаанд. Аз ҷумла, дар
шуъбаи рӯзона 1564 донишҷӯ (132

зергурӯҳ) ва дар шуъбаи
фосилавӣ 769 донишҷӯ (64
зергурӯҳ) ба таҷрибаомӯзӣ сафар-
бар гардиданд, ки ҳамаи онҳо
бомуваффақият ҷамъбаст наму-
данд. Ҳоло донишгоҳ бо 96 мак-
таби таҳсилоти миёнаи умумӣ,
литсею гимназияҳои шаҳру
ноҳияҳои вилояти Суғд шартно-
маи муштарак ба имзо расонида-
аст. Мактабҳои таҳсилоти миёнаи
умумӣ, гимназия, литсейҳо ва 16
кафедраи пойгоҳӣ бо адабиёти
таълимӣ, маводи лаборатории
амалӣ, инчунин, бо мизу курсиҳо
таъмин карда шудаанд. 

Таъсиси гурӯҳҳои русиву
англисӣ ва ӯзбекӣ бо назардошти
фаъолияти ихтисосҳои нав дар
донишгоҳ рӯз то рӯз вусъат пайдо
кардааст. Соли таҳсили 2019-2020
дар факултетҳои донишгоҳ  25
гуруҳи таҳсилашон бо забони
русӣ, як гуруҳи таҳсилашон бо за-
бони англисӣ ва зиёда аз 20
гуруҳи таҳсилашон бо забони

ӯзбекӣ

ӯзбекӣ таъсис дода шуданд. Дар
соли равон  факултетҳои “Психо-
логия ва таҳсилоти томактабӣ”,
“Таҳсилоти ибтидоӣ ва педагоги-
каи махсус”, ҳамчунин ка-
федраҳои “Назария ва методикаи
тарбияи томактабӣ”, “Педагогика
ва психологияи томактабӣ”,
“Фарҳангшиносӣ”  таъсис ёфтанд,
ки аз навгониҳои раванди таълим
маҳсуб мешаванд. 

Таъсиси ихтисосҳои наву
замонавӣ дар донишгоҳ
мувофиқи талаботи замон аз
тадбирҳои муҳим мебошад. Яке
аз навгониҳои дигаре, ки  дар
самти таълим ба амал омад, ги-
рифтани иҷозатнома барои
ихтисосҳои 1-23 01 08- 02 01  -
рӯзноманигори телевизион,  1-23
0108-0201 WЕВ–рӯзноманигорӣ,
123010701 итилоот ва робита
(технологияҳои робита), 1-21 04
02 -05 05 04- танқиди бадеӣ,  1-21
06 01 -01 забонҳои муосири
хориҷӣ (тадрис (арабӣ-хитойӣ), 1-
23 01 02-03- таъминоти забонии
робитаҳои байнифарҳангӣ (ара-
бӣ-фаронсавӣ), 1-23 01-02-03
таъминоти забонии робитаҳои
байнифарҳангӣ (форсӣ-фарон-
савӣ), 1-03 0102- санъати мусиқӣ
ва 1-01 0102-03- таҳсилоти
томактабӣ. Забони хориҷӣ(забони
русӣ) мебошад.

Таъсиси 10 ихтисоси нав дар

соли
таҳсили 2019-2020  яке аз
муҳимтарин рӯйдодҳо маҳсуб ме-
шавад, ки дар тарбияи кадрҳои
тахассусманд заминаи мусоид
фароҳам хоҳад овард. Ҷиҳати
таъсиси ихтисосҳои наву
замонавӣ  раёсати донишгоҳ боз
ҳам корбариро вусъат дода, тас-
мим гирифтааст, ки дар соли
таҳсили 2020-2021 таъсиси 15 их-
тисоси наву замонавии дигарро
ба роҳ монад. 

Дар соли таҳсили 2019-2020
ба фаъолият шуруъ намудани
гербарияи ботаникӣ, баргузории
таҷрибаомӯзии донишҷӯён дар
мавзеи таърихии  Саразм ва
Қалъаи Хуҷанд, Шаҳристон ва
дигар минтақаҳои сайёҳии киш-
вар, таҳияи стандарт ва нақшаи
таълимӣ барои ихтисосҳои шакли
таҳсилашон рӯзона ва фосилавӣ
низ аз муҳимтарин  рӯйдодҳо дар
самти таълим мебошанд, ки бево-
сита аз сиёсати ояндабинонаи
Пешвои миллат сарчашма меги-
рад. 

Ҷиҳати вусъат додани  ра-
ванди истифодаи васоити техни-
кии таълим дар донишгоҳ  ва
ворид гардидан  ба китобхонаи
электронӣ аз 2000 компютер 1650
адад компютер ба шабакаи ин-
тернет пайваст карда шудааст.

Тањким бахшидани иќтидори илмии кишвар, љорї  кардани их-
тироот дар истењсолот, устувор гардонидани пояњои моддиву тех-
никии муассисањои таълимї, баланд бардоштани сифати таълим
дар њамаи зинањои тањсилот, љалби боз њам васеи истеъдодњои
љавон ба омўзиши технологияњои муосир ва корњои эљодиву тех-
никї вазифаи муњимтарини соњањои илму маориф мебошад.

Эмомалї РАЊМОН

НУФУЗИ ДОНИШГОЊИ МО 
БОЛО МЕРАВАД

Интихоби дуруст-таъмини ояндаи нек! Мехоҳед, ки мутахассиси варзидаи ин ё он соҳа шавед, му-

аллими беҳтарини мактабатон бошед? Мехоҳед, ки дониши мукаммали ихтисосиро дар яке аз

донишгоҳҳои бонуфуз ва куҳантарину азимтарини мамлакат соҳиб шавед? Пас, биёед, дари мо

бароятон боз аст!
Марҳамат, ба Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон

Fафуров”
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Мо бо ту бас хушем, 
ки хуш бод ваќти ту!

Мавлоно Балхї

Дар раванди илм ва инноватсия
барои дастовардҳои назаррас ва
хизматҳои шоиста дар назди халқу
Ватан аз ҷониби Асосгузори сулҳу
ваҳдати миллӣ-Пешвои миллат,
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон 3 нафар

бо медали “Хидмати шоиста”, 1
нафар бо Ордени “Шараф” дараҷаи
2, 1 нафар бо Ифтихорномаи
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 1
нафар бо унвони ҷоизаи Раҳим
Ҷалил ва 1 нафар бо Шаҳрванди
фахрии шаҳри Хуҷанд сарфароз
гардонида шуданд.

Дар донишгоҳ айни замон аз рӯи
3 барномаи давлатӣ, 4 консепсия, 2
стратегияи давлатӣ дар самти илм
ва инноватсия фаъолият ба роҳ
монда шудааст. Дар давраи
ҳисоботӣ  шаш лоиҳаи буҷавӣ мав-
риди таҳқиқ қарор дошта, соли 2020
5 лоиҳаи нав ба фаъолият оғоз
кард. Ҳамчунин, дар асоси озмуни
ҷумҳуриявие, ки аз ҷониби рӯзномаи
“Ҷумҳурият” барои солҳои 2020-
2021 роҳандозӣ гаштааст, 3 лоиҳаи
илмӣ таҳия ва пешниҳод карда шу-
дааст. 

Яке аз самтҳои дигари раванди
илм дар донишгоҳ фаъолияти табъу
нашр  ба шумор меравад. Тибқи
нақшаи осори нашршавандаи усто-
дон ва кормандони донишгоҳ  соли
2019 беш аз 220 китобу дастурҳои
таълимӣ ва осори илмӣ, маҷмӯаи
мақолот, таҳия ва тадвини
сарчашмаҳо ва васоити дигари таъ-
лимӣ-методӣ пешниҳод гардиданд,
ки 123 номгӯи онҳо аз чоп барома-
данд. 

Дар донишгоҳ 413 нафар магис-
трант аз рӯи 20 ихтисос таҳсил на-
муда, онҳо ба 44 кафедраи
тахассусии донишгоҳ вобаста карда
шудаанд. Дар соли ҷорӣ аз рӯйи ни-
зоми магистрӣ 4 ихтисоси нав таъ-
сис ёфта, аз рӯйи 2 ихтисос
довталабон бори аввал қабул карда
шудаанд. Дар назар аст, ки боз аз
рӯйи 2 ихтисоси дигар, аз ҷумла их-
тисоси забони намисӣ ва таърих-
бостоншинос қабули довталабон ба
роҳ монда шавад. 

Дар шуъбаи аспирантураи
донишгоҳ айни ҳол 4 нафар докто-
рантони низоми анъанавӣ, 31
нафар аспирантон, 106 нафар док-
торантон (РhD) ва 180 нафар
унвонҷӯ аз рӯи ихтисосҳои мухта-
лиф бо корҳои илмӣ – тадқиқотӣ
машғул мебошанд. 

Дар донишгоҳ дар соли 2019 - 7
Шӯрои диссертатсионӣ – ду Шӯрои
муштараки диссертатсионӣ аз
ҷониби Комиссияи олии аттестат-
сионии назди Вазорати маориф ва
илми Федератсияи Руссия
(филологӣ ва педагогӣ) ва ду шӯрои
диссертатсионии аз ҷониби Комис-
сияи олии атестатсионии назди Пре-

зи-
денти Ҷумҳурии Тоҷикистон (PHD –
Педагогика, филологияи тоҷик,
санъати тасвирӣ ва технология ва
иқтисодиёт) тасдиқ гардида, фаъо-
лияташро шуруъ намуд ва дар ин
Шуроҳои донишгоҳӣ дар соли 2019
14 нафар унвонҷӯи донишгоҳ

рисолаҳои номзадӣ ва 1 нафар ри-
солаи доктории худро дифоъ наму-
данд. Дар маҷмӯъ, дар соли
сипаригардида,  31 рисолаи ном-
задӣ ва 5 рисолаи докторӣ ҳимоя
шудаанд. 

Яке аз самтҳои афзалиятноки
донишгоҳ дар самти илм ташкили
конференсияҳо, симпозиумҳо,
анҷуманҳо ва семинарҳои илмӣ ба
шумор меравад. Дар давоми соли
ҷорӣ  2 конференсияи ҷумҳуриявӣ,
19 конференсияи  вилоятӣ  аз 76
конференсияи минтақавӣ ва
умумидонишгоҳӣ ташкил ва гузаро-
нида шуданд.

Лозим ба ёдоварист, ки дар
назди кафедраҳо ва факултетҳои
донишгоҳ маҳфилҳо ва семинарҳои
илмӣ аз рӯйи накшаи пешбинишуда
амал мекунанд. Ҳамчунин, соли гу-
зашта бо мақсади беҳтар гардидани
корҳои илмии муҳаққиқони ҷавон
маҳфили нави илмӣ таҳти унвонҳои
“Сиёсат ва ҷомеа”, “Хазинаи
ҳикмат”, “Лабиринтҳои химияи
органикӣ”, “Камолоти инсон”,
“Донишҷӯ ва технологияи итти-
лоотӣ”, “Абӯ Маҳмуди Хуҷандӣ” ва
“Таърих ва ҷомеа” ташкил гардида
буд, ки соли сипаришуда беш аз
4210 маҳфили гуногунмавзӯъ бо
иштироки  омӯзгорон, докторантону
аспирантон ва магистрантону
донишҷӯён баргузор гардиданд. 

Дар пешравии корҳои илмӣ-
таҳқиқотӣ нақши китобхонаи марка-
зии донишгоҳ  назаррас аст.  додҳои
мазкур маълум мешавад. Дар соли
сипаригардида воридоти ҳамаи
навъи китобҳо нисбати соли 2018 аз
рӯи шумораи китобҳо 2400 адад
зиёд гардидааст. Соли 2019 ҷиҳати
беҳтар намудани фаъолияти китоб-
хона, танзими фонди китоб, иттило-
отикунонии китобхона ва таҳкими
фаъолияти он корҳои назаррас
анҷом дода шуданд. Барои ҳамаи
ихтисосҳо китобҳои мавҷудаи
таълимӣ аз донишгоҳҳо ва
нашриётҳои гуногуни ҷумҳуриявӣ
дастрас шудаанд.

Бо таъсиси Институти илмҳои
педагогӣ миқдори Институти илмӣ-
тадқиқотӣ дар донишгоҳ афзоиш
ёфт. Соли 2019 аз тарафи аъзоёни
Институти илмҳои ҷомеашиносӣ 4
китоб ва 120 мақолаи илмӣ, аз та-
рафи аъзоёни Институти илмҳои
табиатшиносӣ 12 мақолаи илмӣ ва
як китоб, аз ҷониби Институти
илмҳои педагогӣ 4 китоб ва 24
мақолаи илмӣ ба нашр расидааст. 

Дар соли 2019 магистрантон ва

донишҷӯёни
донишгҷӯёни донишоҳ дар озмуну
олимпиадаҳои сатҳи байналмилалӣ,
ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ, шаҳрӣ ва
донишгоҳӣ дар самти илм ва инно-
ватсия фаъолона ширкат варзида,
ҷойҳои  намоёнро ишғол намуданд.
Аз ҷумла, дар Озмуни “Фурӯғи субҳи
доноӣ...”1 ҷойи якум ва 3 дипломи
Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон, дар Олимпиадаи
донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти
олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 4
ҷойи намоён, дар Олимпиадаи
донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти
олии касбӣ барои дарёфти «Ҷоми
Академияи илмҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон» 7 ҷой Олимпиадаи
байналхалқии Донишгоҳии мушта-
раки илмҳои математикии Ҷум-
ҳуриҳои Белорусияву Россия 1 ҷой
дар озмуни донишҷӯёни
муассисаҳои таҳсилоти олии касбии
Ҷумҳурии Тоҷикистон “Донишҷӯ ва
пешрафти илму техника-2018” 4
ҷой, озмуни вилоя тии “Донишҷӯйи
сол-2019” 1 ҷой, озмуни вилоятии
“Мақолаи беҳтарин дар бахши
сайёҳӣ” 2 ҷой, озмуни вилоятии
“Беҳтарин хонандаи китобҳои
бадеӣ” 3 ҷойро ба даст овардаанд.

Айни ҳол дар донишгоҳ 4
маҷаллаи илмӣ ба нашр мерасад.
Аз ҷумла, маҷаллаи илмии “Номаи
донишгоҳ” дар ду бахш (фанҳои
гуманитарӣ ва илмҳои дақиқ) ба
Феҳрасти маҷаллаҳои Комиссияи
олии аттестатсионии Федератсияи
Русия ва Ҷумҳурии Тоҷикистон пази-
руфта шудааст. “Роҳнамои омӯзгор”
ва  “Оинаи пажӯҳишгоҳ"
мебошанд.

Бояд қайд кард, ки
бахшида ба “Соли рушди
деҳот, сайёҳӣ ва ҳунарҳои
мардумӣ” экспедитсияи
илмӣ-тадқиқотӣ ташкил
карда шуд, ки дар он
гуруҳҳои донишҷӯёни
донишгоҳ аз рӯйи
ихтисосҳои география,
географияи сайёҳӣ ва
менеҷменти саёҳат, таъ-
рих ва бостоншиносӣ  иш-
тирок намуданд. 

Яке аз самтҳои илм ва
инноватсия дар донишгоҳ
ба фаъолияти парки
технологӣ вобастагӣ
дорад ва он дар раванди
истеҳсоли маҳсулот,
қонеъ гардонидани
эҳтиёҷи донишгоҳ бо
маҳсулоти ниёзи аввал

кӯмак менамояд. Бо
мақсади амалии нақшаҳои дурнамо
ва вусъати фаъолияти парки
технологӣ дар донишгоҳ сехҳои
мебелсозӣ ва дӯзандагӣ мавриди
истифода қарор гирифтаанд. 

Илова бар ин, соли 2019 аз ха-
дамоти иҷозатномадиҳии назди Ва-
зорати маориф ва илми Ҷумҳурии
Тоҷикистон иҷозатномаи қабули до-
вталабон ба курси ронандагӣ,
омӯзиши забони русӣ, сӯзанидӯзӣ,
ҳунарҳои мардумӣ, дӯзандагӣ,
кандакорӣ, мебелсозӣ, асосҳои кор
бо компютер ба роҳ монда шудааст.

Дар самти корҳои тарбиявӣ дар
донишгоҳ чорабиниҳои варзишӣ аз
рӯи 12 намуди варзиш дастаҳои вар-
зишгарон   фаъолият менамоянд, ки
аз ин теъдод 12 нафар донишҷӯи
беҳтарин ҳамчун ғолибони мусобиқа
ва чемпионатҳои ҷумҳуриявӣ ва
байналмилалӣ дар соли 2019
маҳсуб меёбанд.  Хотиррасон мена-
моем, ки дастаи варзишгарони
донишгоҳ иборат аз 108 нафар аз
рӯи 7 намуди варзиш дар Спарта-
киадаи донишҷӯёни вилояти Суғд
иштирок намуда, байни
муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миё-
наи касбии вилоят бо гирифтани 73
медали тилло, 28 нуқра, 35 биринҷӣ
сазовори ҷойи аввал гардиданд.
Дар натиҷаи ғолибият дар сатҳи ви-
лоят 56 нафар донишҷӯ ба Спарта-

киадаи ҷумҳуриявӣ роҳҳат гирифта,
аз рӯи намудҳои гуногун иштирок ва
бо гирифтани 21 медали тилло, 14
нуқра, 23 биринҷӣ байни дастаҳои
муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва миё-
наи касбии ҷумҳурӣ ҷойи дуюмро
сазовор гардиданд.

Қайд кардан зарур аст, ки баро-

бари фаъолияти судманди маҳ-
филҳои тарбиявию ахлоқии
донишгоҳии “Фарҳанги оиладорӣ”-и
Шӯрои занон, “Чароғи ҳидоят”-и
Шӯрои собиқадорон, “Насиҳат гӯш
кун ҷоно”, “Одоби ҳамида”,  “Пайра-
вони Пешвои миллат”, “Тоҷикистон
– хонаи умеди ман” ва “Андеша”-и
назди шуъбаи тарбия ва Ансамбли
“Навои ҷавонӣ”, “Чашми ҷон”, ду
маҳфилҳои тарбиявию омӯзишии
“Гулчини ҳунар” ва “Сеҳри сӯзан”
дар хобгоҳҳои духтарона    фаъо-
лият менамоянд, ки дар онҳо
ҷавонони лаёқатманду боистеъдод
ҷалб гардида, касбу ҳунарҳои
мардумӣ ва пухтани хӯришҳои мил-
ливу нави муосирро омӯхта истода-
анд.    

Дар раванди робитаҳои
байналмилалӣ донишгоҳ соли 2019
бо 8 муассисаҳои таҳсилоти олии
кишварҳои Россия, Ӯзбекистон,
Қирғизистон, Қазоқистон шарт-
номаҳои ҳамкориро ба имзо расо-
нид ва дар маҷмуъ, бо 48 донишгоҳ
ва ташкилотҳои илмӣ-тадқиқотии
хориҷӣ дар асоси шартномаҳо
ҳамкориҳоро ба роҳ мондааст.
Зимни амалӣ намудани баъзе аз ин
шартномаҳо 3 конференсия ва 2 се-
минари  байналмилалӣ бо иштироки
зиёда аз 35 олимону коршиносони
хориҷӣ гузаронида шудаанд. 

Дар самти иҷрои барномаҳои
ERASMUS + соли 2019 - 4 лоиҳаи

барномаҳои байналмилалии барно-
маҳои Иттиҳоди Аврупо ERASMUS+
амал  карда, дар  доираи онҳо 4 се-
минари байналмилалӣ бо иштироки
65 нафар омӯзгор, аспирант ва ма-
гистрантони донишгоҳ гузаронида
шудааст. Ҳамзамон, дар доираи ин
лоиҳаҳо 13 нафар кормандони раё-
сат, омӯзгорони факултетҳои мухта-
лиф ва магистрантон ба муҳлатҳои
гуногун ба донишгоҳҳои ҳамкори
кишварҳои Англия, Латвия, Португа-
лия, Руминия, Россия, Қазоқистон,
Қирғизистон  ва  дигар донишгоҳҳои
олии кишвар сафар намуда, донишу
малакаи худро такмил доданд. 

Давоми сол бо мақсади
омӯзиши забони англисӣ барои
устодон ва кормандон дар назди
шуъбаи робитаҳои байналмилалӣ
12 гуруҳи таълимӣ таъсис дода
шуда буд, ки  онро 124  нафар ба
итмом расонидаанд. 

Дар раванди фаъолияти
иқтисодӣ–молиявии донишгоҳ
соли 2019 дар заминаи татбиқи
дастуру супоришҳои Пешвои мил-
лат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
зимни Паём ба Маҷлиси Олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз январи
соли 2019 аз ҳисоби суратҳисоби
махсус  музди маош 20% баланд
бардошта шуд, ки ин аз таваҷҷуҳи
роҳбарияти давлату ҳукумат

шаҳодат медиҳад. Илова бар ин,
соли сипаригардида 1 430 корман-
дон ва омӯзгорон, донишҷӯёни
фаъол, ғолибони олимпиадаҳо,
донишҷӯёни ятим, нимятим ва
маъюбу камбизоат бо мукофтопу-
ливу идрорпулӣ қадрдонӣ намуда
шудаанд. 

Дар таъмини раванди таълим
воситаҳои техникӣ: таҷҳизоти
мултимедӣ дар ҳамаи

аудиторияҳои таълимӣ, 196 тахтаи
электронӣ, 439 проектор, 356
экран барои проектор, 305 прин-
тер, 42 сервер, 215
гармусарддиҳанда, 222 ноутбук ва
2421 компутер бо пайвастшавии
хатти шабакаи ягонаи интернет
мавҷуд мебошанд, ки устодону
донишҷӯён аз он васеъ истифода
менамоянд.  Ба ҳисоби миёна  дар
донишгоҳ барои 4 нафар
донишҷӯи шуъбаи рӯзона 1 компу-
тер рост меояд.

Дар раванди иттилоот ва
таҳлил барои пурра намудани
фазои иттилоотӣ, инъикоси
чорабиниҳо ва тарғибу ташвиқи
дастовардҳои донишгоҳ тавассути
воситаҳои ахбори умуми
ҷумҳуриявӣ, вилоятӣ ва маҳаллӣ
саҳми сомонаи донишгоҳ,
нашрияи “Нури маърифат”,
саҳифаи махсуси донишгоҳ дар
шабакаи иҷтимоии фейсбук (face-
book) ва Instagram (инстаграм),
Студияи таълимӣ-телевизионии
“Фурӯғ” ва Студияи таълимии ра-
диои донишгоҳ хеле назаррас
арзёбӣ мешаванд. 

Соли 2019 рӯзномаи дониш-
гоҳии «Нури маърифат» 22 шу-

мора бо инъикоси самтҳои
фаъолияти донишгоҳ аз чоп баро-
мад. Барномаи таҳлилӣ-иттило-
отии “Пайки маърифат” тавассути
ТВ Суғд ва СМ-1 ва дигар
телевизионҳои маҳаллӣ 15 маро-
тиба бо фарогирии 175 хабару гу-
зориш пахш гардиданд. Илова бар
ин, тариқи радиостудияи “Фурӯғ”
16 барномаи радиоии “Набзи
донишгоҳ” бо  107 хабару гузориш
пахш карда шудааст. Инчунин, 23
барномаи Ток-шоу “Рӯ ба рӯ” ва 21
барномаи интерактивии “Дониш-
санҷ”-и донишгоҳ дар ШТР СМ-1,
25 барномаи донишгоҳӣ дар ШТР
“Танин” зери унвони “Назари
ҷавонон” ва 29 барномаи нави
донишгоҳӣ “Амният ва ҷомеа”
тариқи ТВ Суғд роҳандозӣ гардид.
Дар маҷмуъ, наздики 4 000 хабару
гузориш ва мақолаҳои устодони
донишгоҳ дар воситаҳои ахбори
умум чопӣ ва электронӣ  ба нашр
расидаанд. Дар барномаҳои
телевизионӣ ва радиоӣ беш аз 500
устоди донишгоҳ ба ҳайси корши-
нос ва 1200 нафар устодону
донишҷӯён ҳамчун иштирокчӣ
ширкат варзида, доир ба
мавзуъҳои мухталиф сухан ронда-
анд. 

НУФУЗИ ДОНИШГОЊИ МО 
БОЛО МЕРАВАД
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Муассисаи давлатии таълимии “Донишгоњи давлатии Хуљанд 
ба номи академик Бобољон Ѓафуров” www.hgu.tj

Њар ваќти хуш, ки даст дињад,                               
муѓтанам шумор! 
Њофизи Шерозї

КЛАСТЕРИ 1. ТАБИЇ ВА ТЕХНИКЇ

ФАКУЛТЕТИ МАТЕМАТИКА
1 31 03 03 02. Ихтисоси матема1 31 03 03 02. Ихтисоси матема--

тикаи амалї.  тикаи амалї.  
Дар факултети математика амал меку-

над. Таълим дар ин ихтисос аз рўи низоми
бакалавр, 5-сола (ихтисоси ҳамгиро) сурат
мегирад. Шакли тањсил рўзона ва фоси-
лавї буда, намуди тањсил ройгон ва шарт-
номавї мебошад. Шомили кластери якум
аст. Мутахассисони ояндаи ихтисоси мате-
матикаи амалї дорои касби математик -
њисоббарор, муаллими математика ва ин-
форматика шуда метавонанд.

Њамчун математик-њисоббарор дар
бонкњо, корхонањо, ширкатњои алоќаи мо-
белї ба ҳайси барномасоз, њамчун омўз-
гор дар мактабњои тањсилоти њамагонї,
литсею гимназияњо кор ва фаъолият бурда
метавонанд. 

1 02 05 03 01. Ихтисоси матема1 02 05 03 01. Ихтисоси матема--
тика – физика.  тика – физика.  

Дар факултети математика амал меку-
над. Таълим дар ин ихтисос аз рўи ни-
зоми бакалавр, 5-сола (ихтисоси ҳам-
гиро) сурат мегирад. Шакли тањсил рў-
зона буда, намуди тањсил ройгон ва
шартномавї мебошад. Шомили кластери
якум аст. Мутахассисони ояндаи ихти-
соси математика-физика дорои касби му-
аллими математика ва физика шуда,
њамчун омўзгори фанни њам математика
ва њам физика дар мактабњои тањсилоти
њамагонї, литсею гимназияњо кор ва
фаъолият бурда метавонанд, ки махсу-
сан барои духтарон касби бењтарин аст.

1 02 05 01. Ихтисоси математика.                 1 02 05 01. Ихтисоси математика.                 
Дар факултети математика амал меку-

над. Таълим дар ин ихтисос аз рўи низоми
бакалавр (4-сола) сурат мегирад.

Шакли тањсил рўзона ва фосилавӣ

буда, намуди тањсил ройгон ва шартно-
мавї мебошад. Шомили кластери якум
аст. Мутахассисони ояндаи ихтисоси ма-
тематика дорои касби муаллими матема-
тика шуда, дар мактабњои тањсилоти
њамагонї, литсею гимназияњо кор ва
фаъолият бурда метавонанд, Инчунин,
хатмкунандагони ин ихтисос метавонанд,
дар магистратура аз рўи ихтисоси мате-
матика тањсили худро давом дињанд. Тањ-
сил дар магистратура ду солро дарбар
мегирад. Магистрантон ба корњои илмї –
тадќиќотї машѓул шуда, пас аз хатми ма-
гистратура метавонанд, ба аспирантура
дохил шаванд ва ё дар факултет фаъо-
лияти корї баранд.

1 02 05 05. Ихтисоси информа1 02 05 05. Ихтисоси информа--
тика. тика. Дар факултети математика амал
мекунад. Таълим дар ин ихтисос аз рўи
низоми бакалавр (4-сола) сурат мегирад.
Шакли тањсил рўзона ва фосилавӣ буда,
намуди тањсил ройгон ва шартномавї ме-
бошад. Шомили кластери якум аст. Мута-
хассисони ояндаи ихтисоси инфор-
матика дорои касби барномасоз, муал-
лими фанни информатика шуда, њамчун-
фўзгор дар мактабњои тањсилоти њама-
гонї, литсею гимназияњо кор ва       фаъо-
лият бурда метавонанд. Инчунин, хатмку-
нандагони ин ихтисос метавонанд, дар
магистратура аз рўи ихтисоси информа-

матика тањсили худро давом дињанд.
ФАКУЛТЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАТФАКУЛТЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАТ--

СИЯ ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ СИЯ ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ 
ИТТИЛООТЇИТТИЛООТЇ

1 45 01 01. Ихтисоси 1 45 01 01. Ихтисоси ccистемањоиистемањои
бисёршабакавии телекоммунибисёршабакавии телекоммуни--
катсионї. катсионї. Забони тањсил - тољикї.
Шакли тањсил- ройгон ва пулакї. Намуд:
- рўзона ва фосилавӣ. Тахассус: - муњан-
дис - аналитики соњаи телекоммуникат-
сия. Муњлат: - 4 сол. Дараља: - бакалавр.
Шомили кластери якум. Дар замони муо-
сир ба пуррагї тадриљан гузариш ба ало-
ќаи телефонї дар асоси низоми раќамї
таъмин карда мешавад ва алоќаи ана-
логї торафт аз байн меравад. Њарчи
бештар IP -телефония, NGN ва алоќаи
мобилї љорї карда шуда, истифодаи
моњвора зиёд мешавад. Ин зарурияти
тайёр кардани мутахассисон дар соњаи
банаќшагирии истењсолот, сохтмоюю.бн
ва истифодабарии воситањои алоќа, ни-
зоми ирсоли бисёршабакавї, шабакањои
иборат аз нахњои оптикї, таљњизотњои
алоќаи телефонї ва телеграф, радио ва
телевизион, ирсоли њуљљат, алоќа тавас-
сути моњвора, таљњизотњои ирсоли маълу-
мотњо дар шабакањои алоќаи иттилоотї
ва компутерї, маводњои техникї барои
алоќаи махсусгардонидашударо ба миён
мегузорад. Баъди хатми ин ихтисосњо му-
тахассисони ин соњањо метавонанд, дар
коргоњњои давлатї ва хусусї, дар лабора-
торияњои илмї - тадќиќотї, дар ширкат-
њои алоќаи мобилї ва Интернет, дар
сохтмон ва истифодабарии иншоотњои
соњаи алоќа, дар стансияњои автоматику-
нонидашудаи телефони байнишањрї, ир-
соли радио ва телевизион, дар
марказњои алоќаи моњворавї кор ва фа-
олият баранд. 

1 98 01 01 01.1 98 01 01 01. Ихтисоси амниятиИхтисоси амнияти
компютерї. компютерї. Ин ихтисос дар назди ка-
федраи барномарезї амал мекунад. Таъ-
лим дар ин ихтисос аз рўи низоми
бакалавр (4-сола) сурат мегирад. Шакли
тањсил рўзона буда, намуди тањсил рой-
гон ва пулакї аст. Шомили кластери якум
аст. Мутахассисони ин ихтисос дар таш-
кил ва дастгирии системањои иттилоотї,
ки дар саросари кишвар рўз аз рўз вусъат
ёфта истодааст, фаъолият мебаранд.

ФАКУЛТЕТИ САНЪАТИ ТАС-ФАКУЛТЕТИ САНЪАТИ ТАС-
ВИРЇ ВА ТЕХНОЛОГИЯВИРЇ ВА ТЕХНОЛОГИЯ

1 02 06 01. Ихтисоси техноло1 02 06 01. Ихтисоси техноло--
гия. гия. 

Дар назди кафедраи технология ва
методикаи таълими факултети санъати
тасвирї ва технология амал мекунад.
Таълим дар ин ихтисос аз рўи низоми
бакалавр (4- сола) сурат мегирад.
Шакли тањсил рўзона ва фосилавӣ буда,
намуди тањсил ройгон ва шартномавї
мебошад. Шомили кластери якум аст.
Мутахассисони ояндаи ихтисоси техно-
логия дорои равиши политехникї буда,
донишљўён бо асосњои истењсолоти њо-
зиразамон, ташаккули мањорату мала-
каи мењнатї оид ба коркарди масолењ
амалї карда мешавад. 

ФАКУЛТЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАТСИЯ ФАКУЛТЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАТСИЯ 
ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ИТТИЛООТЇ

1 53 01 02 04. Ихтисоси автоматику1 53 01 02 04. Ихтисоси автоматику--
нонии системањои љамъоварї, њисоб ванонии системањои љамъоварї, њисоб ва
коркарди иттилооти молиявї ва тикоркарди иттилооти молиявї ва ти--
љоратї. љоратї. 

Ин ихтисос дар назди кафедраи "ТехноИн ихтисос дар назди кафедраи "Техно--
логияњои иттилоотї дар иќтисодиёт" - илогияњои иттилоотї дар иќтисодиёт" - и
факултети телекоммуникатсия ва технолофакултети телекоммуникатсия ва техноло--

гияњои иттилоотї амал мекунад. Таълимгияњои иттилоотї амал мекунад. Таълим
дар ин ихтисос аз рўи низоми бакалавр (4дар ин ихтисос аз рўи низоми бакалавр (4
- сола) сурат мегирад. Шакли тањсил рў- сола) сурат мегирад. Шакли тањсил рў--
зона буда, намуди тањсил ройгон ва шартзона буда, намуди тањсил ройгон ва шарт--
номавї мебошад.Шомили кластери якумномавї мебошад.Шомили кластери якум
аст. Мутахассисони ояндаи ихтисоси автоаст. Мутахассисони ояндаи ихтисоси авто--
матикунонии системањои љамъоварї, њисобматикунонии системањои љамъоварї, њисоб
ва коркарди иттилооти молиявї ва тиљова коркарди иттилооти молиявї ва тиљо--
ратї дорои равиши њам техникї ва њамратї дорои равиши њам техникї ва њам
илмї буда, донишљўён бо барномасозїилмї буда, донишљўён бо барномасозї
(дар забонњои С++ ва (дар забонњои С++ ва JavaJava), системањои), системањои
идоракунии базаи маълумотњо (идоракунии базаи маълумотњо (MySQL MySQL вава
PostgreSQLPostgreSQL), ташкил ва идоракунии шаба), ташкил ва идоракунии шаба--
кањои компютерї, созкунї ва идоракуниикањои компютерї, созкунї ва идоракунии
системањои компютерї, асосњои иќтисосистемањои компютерї, асосњои иќтисо--
диёти корхона ва муњосибот шинос шуда,диёти корхона ва муњосибот шинос шуда,
то дараљаи татбиќ амалї мекунанд. Бо азто дараљаи татбиќ амалї мекунанд. Бо аз--
худкунии ин ихтисос донишљўён мањоратухудкунии ин ихтисос донишљўён мањорату
малакаи татбиќи технологияњои иттилоотїмалакаи татбиќи технологияњои иттилоотї
дар самтњои иќтисодиро равнаќ дода метадар самтњои иќтисодиро равнаќ дода мета--
вонанд. Донишњои назариявиро донишљўёнвонанд. Донишњои назариявиро донишљўён
метавонанд, бевосита дар Системаи идометавонанд, бевосита дар Системаи идо--

ракунии иттилоотии донишгоњ, ки ба шаракунии иттилоотии донишгоњ, ки ба ша--
роити њаќиќии истењсолї наздик аст, амалїроити њаќиќии истењсолї наздик аст, амалї
кунанд. Барои ин тамоми шароитњои мукунанд. Барои ин тамоми шароитњои му--
соиди љавобгў ба талаботи муосир фаросоиди љавобгў ба талаботи муосир фаро--
њам оварда шуданд.њам оварда шуданд.

1 40 01 01. Ихтисоси таъмини барнома-
вии технологияи иттилоотї. 

Дар назди кафедраи барномарезии факул-
тети телекоммуникатсия ва технологияњои ит-
тилоотї амал мекунад. Таълим дар ин

ихтисос аз рўи низоми бакалавр (4-сола)
сурат мегирад. Шакли тањсил рўзона буда,
намуди тањсил ройгон ва шартномавї мебо-
шад. Шомили кластери якум аст. Мутахасси-
сони ояндаи ихтисоси таъминоти барномавии
технологияњои иттилоотї дорои равиши њам
техникї ва њам илмї буда, донишљўён бо бар-
номарезї (дар забонњои С++ ва Java),   систе-
мањои идоракунии базаи маълумотњо (MySQL
ва PostgreSQL), ташкил ва идоракунии шаба-
кањои компютерї, сохтани интерфейси гра-
фикии истифодабаранда (GUI), сохтани
барномањо барои Интернет ва таљњизотњои
мобилї шинос шуда, то дараљаи тадбиќ
амалї мекунанд. Тайёркунии мутахассисон
ба чунин соњањои тадбиќ, ба монанди балои-
њагирї, коркард ва дастгирии базаи маълу-
мот, системањои барномавии интеллектуалї,
технологияњои мултимедї ва таъминоти бар-
номавии системањои гуногуни истифодабарї
равона карда шудааст.

ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКА 
1 02 05 02. Ихтисоси физика.1 02 05 02. Ихтисоси физика.
Дар назди кафедраи физикаи умумї

ва љисмњои сахти факултети физикаю
техника амал мекунад. Таълим дар ин
ихтисос аз рўи низоми бакалавр (4-
сола) сурат мегирад. Шакли тањсил рў-
зона ва фосилавї буда, намуди тањсил
ройгон ва шартномавї мебошад. Довта-
лабон барои ба ихтисоси физика дохил
шудан, аз рўи кластери якум имтињон
месупоранд.

1 02 05 04 01. Ихтисоси физика –1 02 05 04 01. Ихтисоси физика –
математика.математика.

Дар назди кафедраи физикаи умумї
ва љисмњои сахти факултети физикаю
техника амал мекунад. Таълим дар ин
ихтисос аз рўи низоми бакалавр (5-
сола, њамчун ихтисоси њамгиро) сурат
мегирад. Шакли тањсил рўзона буда, на-
муди тањсил ройгон ва шартномавї ме-
бошад. Довталаб барои ба ихтисоси
физика-математика дохил шудан аз рўи
кластери якум имтињон месупорад.

Мутахассисони ояндаи ихтисосњои
физика ва физика-математикаи дараља-
њои "бакалавр", "магистр" ва доктори
PhD дар корхона, ташкилот ва муасси-
сањои таълимиву илмии зерин фаъо-
лият бурда метавонанд: њамчун
муаллими физика, физика-математика
дар њамаи муассисањои тањсилоти миё-
наи умумї; фаъолияти илмї-тадќиќотї
дар соњаи физика, ки методњои гуногуни
тадќиќотї ва технологияи компютериро
истифода мебарад; њалли масъалањои
гуногун бо истифодаи моделсозии ма-
тематикии равандњо ва объектњо, таъ-
миноти барномавї, коркарди методњои
самараноки њалли масъалањои табиат-
шиносї, техникї, иќтисодї ва идора-
кунї; таъминоти барномавї- итти-
лоотии фаъолияти илмї, тадќиќотї,
лоињавї-конструкторї ва истифода-
барї-идоракунї; таълими сикли фанњои
физика ва монанди инњо.

1 40 02 01. Ихтисоси  мошинњои1 40 02 01. Ихтисоси  мошинњои
њисоббарор, низомњо ва шабањисоббарор, низомњо ва шаба--
кањо.кањо. Шакли тањсил рўзона, кластери 1,
тахассус баъди хатм: муњандис-техники
системавї, дараљаи тањсилот-бакалавр,
муњлати тањсил 4 сол. Хатмкунандагони
ин ихтисос метавонанд, дар тамоми му-
ассисањое, ки бо компютер сарукор до-
ранд, њамчун муњандиси соњаи
компютер корбарї намоянд.

1 080101 02. Ихтисоси таълими1 080101 02. Ихтисоси таълими
касбкасбӣӣ (радиоэлектроника).(радиоэлектроника).

Шакли таШакли таҳҳсил рсил рӯӯзона, намудизона, намуди
татаҳҳсил ройгон ва шартномавсил ройгон ва шартномавӣӣ ..
МуМуҳҳлати талати таҳҳсил 4 сол, зинаисил 4 сол, зинаи
татаҳҳсилот бакалавр. Баъди хатми инсилот бакалавр. Баъди хатми ин
ихтисос омихтисос омӯӯзгори фанни физика вазгори фанни физика ва
мутахассиси сомутахассиси соҳҳаи электротехникааи электротехника
шуда фаъолият бурда метавонад.шуда фаъолият бурда метавонад.
Шомили кластери 1-ум мебошад.Шомили кластери 1-ум мебошад.

1 020504 02. Ихтисоси физика.1 020504 02. Ихтисоси физика.
Информатика.Информатика.

Шакли таШакли таҳҳсил рсил рӯӯзона, намудизона, намуди
татаҳҳсил ройгон ва шартномавсил ройгон ва шартномавӣӣ ..
МуМуҳҳлати талати таҳҳсил 5 сол, зинаисил 5 сол, зинаи
татаҳҳсилот бакалавр. Баъди хатми инсилот бакалавр. Баъди хатми ин
ихтисос омихтисос омӯӯзгори фанни физика вазгори фанни физика ва
технологияи информатсионтехнологияи информатсионӣӣ шудашуда
фаъолият бурда метавонад. Шофаъолият бурда метавонад. Шо--
мили кластери 1-ум мебошад.мили кластери 1-ум мебошад.

1 38 01 03. Ихтисоси дастгоњњои1 38 01 03. Ихтисоси дастгоњњои
электронї.электронї. Шакли тањсил рўзона, на-
муди он ройгон ва пулакї, кластери 1,
тахассус баъди хатм муњандис - элект-
рончї, дараљаи тањсилот бакалавр, муњ-
лати тањсил 4 сол. Хатмкунандагони ин
ихтисос метавонанд, дар тамоми муас-
сисањое, ки бо дастгоњњои электронї са-
рукор доранд, њамчун муњандиси соњаи
электроника хизмат намоянд. Хатмкар-
дагони ихтисосњои номбурда, дар њама
соњањои хољагии халќи Тољикистон сар-
баландона фаъолият бурда истодаанд. 
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Соиби Табрезї

ФАКУЛТЕТИФАКУЛТЕТИ
ГЕОЭКОЛОГИЯГЕОЭКОЛОГИЯ

Факултет аз рўи ихтисосњои зерин
мутахассисонро тайёр мекунад:
1 02 04 02. Ихтисоси география;1 02 04 02. Ихтисоси география;

Дараљаи ихтисос: бакалавр;
Касб: муаллими география;
Муњлати тањсил: 4 сол;
Шакли тањсил: рўзона, фосилавӣ
Намуди тањсил: ройгон ва шартно-

мавї. Шомили кластери 2.
Дар ин самт асосан барои мактабњои

тањсилоти миёнаи умумї муаллимони
фанни география тайёр карда меша-
вад. 

1 02 04 05. Ихтисоси география-
демография. Шакли тањсил рўзона,
фосилавї, намуди тањсил ройгон,
шартномавї, муњлати тањсил: 5 сол
(ихтисоси њамгиро), аз рўи низоми  ба-

калавр. Мутахассиси ояндаи ин ихти-
сос омўзгори фанни география ва де-
мография шуда, фаъолият мебарад.
Шомили кластери 2.

1 31 02 01 02 03. Ихтисоси геогра1 31 02 01 02 03. Ихтисоси геогра--
фияи сайёњї ва менељменти саёфияи сайёњї ва менељменти саё--
њат.њат.

Дараљаи ихтисос: бакалавр
Касб: географ, омўзгори география.

Менељменти соњаи туризм
Муњлати тањсил: 5 сол
Шакли тањсил: рўзона
Намуди тањсил: ройгон ва шартно-

мавї. Шомили кластери 2.
Дар ин самт мутахассис-муаллими

география бо ихтисоси иловагї - ме-
нељменти туризм тайёр карда меша-
вад, ки хатмкунандагони ин ихтисос
дар соњаи менељменти туристї ва мењ-
монхонавї,  шуъбањои омор (стати-
стика), шуѓли ањолї,идорањои њифзи
иљтимої фаъолият бурда метавонанд.
Тибќи наќшаи таълимї, ба муњлати 5
сол забони хориљї (англисї) таълим
дода мешавад.

1 02 04 05 04. Ихтисоси геоэко1 02 04 05 04. Ихтисоси геоэко--
логия.логия.

Дараљаи ихтисос: бакалавр
Касб: географ - эколог. 
Омўзгори география ва экология,       
Муњлати тањсил: 5 сол

Шакли тањсил: рўзона, фосилавӣ
Намуди тањсил: ройгон ва шартно-

мавї. Шомили кластери 2. Дар ин самт
муаллими география ва экология, ба-
робари он муњандиси њифзи муњити
зист (эколог), нозири њифзи табиат,
корманди хурди илмї, лаборант бо
тањсилоти олї, муњандис-тадќиќотчї
тайёр карда мешавад.

1 020405 01. Ихтисоси география-
биология.

Шакли таҳсил: рӯзона, намуди
таҳсил: ройгон ва шартномавӣ.
Муҳлати таҳсил: 5 сол, зинаи таҳсилот
бакалавр. Мутахассиси ояндаи ин их-
тисос омӯзгори фанни география ва
биология шуда   фаъолият бурда ме-
тавонад. Шомили кластери 2-юм.

1-02 04 05. География. Асосҳои иќ-
тисодиёт. Дар назди кафедраи "Гео-
графияи иќтисодї ва демография"
амал мекунад. Таълим дар ин ихтисос
аз рўи низоми бакалавр (4-сола) сурат
мегирад. Шакли тањсил рўзона буда,
намуди тањсил ройгон ва шартномавї
мебошад. Мутахассисони ояндаи их-
тисоси мазкур чун омўзгорни фанни
география ва асосҳои иќтисодиёт
шуда дар мактабҳои миёна кор меку-
нанд. 

ФАКУЛТЕТИ МОЛИЯ ВА ФАКУЛТЕТИ МОЛИЯ ВА 
ИЌТИСОДИЁТИ БОЗОРИЌТИСОДИЁТИ БОЗОР

1 25 01 08.1 25 01 08. Ихтисоси бањисобИхтисоси бањисоб--
гирии бухгалтерї, тањлил вагирии бухгалтерї, тањлил ва
аудит. аудит. Дар назди кафедраи "Бањи-
собгирии муњосибї ва аудит" амал
мекунад. Таълим дар ин ихтисос аз
рўи низоми бакалавр (4-сола) ва ма-
гистр (2-сола) сурат мегирад. Шакли
тањсил: бакалавр, рўзона ва
фосилавӣ буда, намуди тањсил рой-
гон ва шартномавї мебошанд. 

Ихтисоси номбурда ба кластери
дуюм мансубият дорад. 

Мутахассисони ояндаи ихтисоси
"Бањисобгирии бухгалтерї, тањлил ва
аудит" дорои равиши иќтисодї мебо-
шад. 

Бањисобгирии бухгалтерї касби
шавќовар, эљодї ва бонуфуз, музди
хуб доштаро ба вуљуд меоварад. На-
мояндагони касби мазкур метаво-
нанд, аз рўи самтњои зерин
мутахассис шаванд:

- бурдани бањисобгирии молиявї
ва тањияи њисобот дар доираи як во-
њиди хољагидорї;

- фаъолияти аудиторї - консал-
тингї;

- фаъолияти мустаќилонаи бухгал-
терї;

- фаъолияти омўзгорї.
Хатмкунандагон ва донишљўёни их-

тисос пас аз бомуваффаќият супори-
дани имтињонњои сертификатсионї
метавонанд, дорои сертификатњои
CAP ва CIPA гарданд, ки ин имконият
медињад, дар ширкатњои бонуфузи ва-
танї ва байналхалќї кору фаъолият
баранд. Ба ѓайр аз ин хатмкунанда-
гони ин ихтисос метавонанд, њамчун
муњосиб, аудитор, тафтишгар, нозири
андоз, коркуни бонк, корманди Пала-
таи њисобњо ва дар субъектњои фаъо-
лияти хољагидории кишвар 
фаъолият баранд.

1 25 01 11. Ихтисоси аудит1 25 01 11. Ихтисоси аудит
ва ревизия. ва ревизия. Дар назди кафедраи
"Бањисобгирии муњосибї ва аудит"
амал мекунад. Таълим дар ин ихти-
сос аз рўи низоми бакалавр (4-сола)
сурат мегирад. Шакли тањсили бака-
лавр рўзона буда, намуди тањсил
шартномавї мебошад. 

Ихтисоси номбурда ба кластери
дуюм мансубият дорад. 

Мутахассисони ояндаи ихтисоси
"Аудит ва ревизия" дорои равиши иќ-
тисодиянд.

Фаъолияти аудитї ва ревизорї
касби шавќовар, эљодї ва бонуфуз,

музди хуб доштаро ба вуљуд меова-
рад. Намояндагони касби мазкур ме-
тавонанд, аз рўи самтњои зерин
мутахассис шаванд:

- ташкил, барќарор сохтан ва пеш-
бурди бањисобгирии муњосибї, тар-
тиб додани њисоботи муњосибї
(молиявї), маслињати муњосибї;

- тартиб додани наќшањои дурна-
мои марбут ба андоз, машварати
марбут ба андоз;

- тањлили фаъолияти молиявии хо-
љагии шахсони њуќуќї ва соњибко-
рони инфиродї, машваратњои
иќтисодї ва молиявї;

- машварати идорї, аз љумла так-
мили сохтори таркиби ташкилот;

- автоматикунонии бањисобгирии
муњосибї ва љорї намудани техноло-
гияи иттилоотї;

- бањодињии нархи амвол;
-тањия ва тањлили барномањои сар-

моягузорї, тањияи наќшањои тиљо-
ратї;

- фаъолияти аудиторї - консал-
тингї;

- фаъолияти тафтишотию реви-
зорї:

- фаъолияти омўзгорї.
Хатмкунандагон ва донишљўёни их-

тисоси номбурда пас аз бомуваффа-
ќият супоридани имтињонњои
сертификатсионї метавонанд, дорои
сертификатњои CAP ва CIPA гар-
данд, ки ин имконият медињад, дар
ширкатњои бонуфузи ватанї ва бай-
налхалќї кору фаъолият баранд. Ба
ѓайр аз ин хатмкунандагони ин ихти-
сос метавонанд, њамчун муњосиб,
аудитор, тафтишгар, нозирони

андоз, коркуни бонк, корманди Пала-
таи њисобњо ва дар субъектњои
фаъолияти хољагидории кишвар   кор
мекунанд. 

1 25 01 04 02. Ихтисоси кори1 25 01 04 02. Ихтисоси кори
бонкї. бонкї. Дар назди кафедраи
"Молия, тањлил ва омор" амал меку-
над. Таълим дар ин ихтисос аз рўи
низоми бакалавр (4-сола) ва магистр
(2-сола) сурат мегирад. Шакли тањ-
сили бакалавр рўзона ва фосилавї
буда, намуди тањсил шартномавї
мебошад. Шомили кластери дуюм
аст. 

Мутахассисони ояндаи ихтисоси
кори бонкї дорои равиши иќтисодї
мебошанд.

Хатмкунандагони ихтисос дар сам-
тњои гуногуни низоми бонки кишвар
ва субъектњои фаъолияти хољаги-
дорї фаъолият бурда метавонанд. 

1 25 01 03 02. Ихтисоси иќти1 25 01 03 02. Ихтисоси иќти--
содиёти љањонї. содиёти љањонї. 

Бо тайёр кардани мутахассисон
барои муносибатњои иќтисоди до-
хилї ва хориљї дар соњањои пулию
ќарзї ва молиявї њам дар сатњи иќ-
тисоди миллї ва њам дар соњаи иќти-
содиёти байналмилалї таъинот
гирифта, барои хизматрасонии та-
хассуси фаъолияти иќтисодї барои
њамаи шаклњои њуќуќии моликият дар
доираи маблаѓњои буљети давлатї ва
сохтори институтсионалї – ѓайрибу-
љавї, хизматњои иќтисодии корхо-
нањо ва ташкилотњо равона карда
шудааст. 

1-25 01 03. Менеҷменти иҷтимоӣ.

Дар назди кафедраи "Идоракунии
иқтисодиёт ва маркетинг" амал меку-
над. Таълим дар ин ихтисос аз рўи
низоми бакалавр (4-сола)  сурат ме-
гирад. Шакли тањсили бакалавр рў-
зона буда, намуди тањсил ройгон ва
шартномавї мебошад. Шомили
кластери дуюм аст. Мутахассисони
ояндаи ихтисоси менеҷменти
иҷтимоӣ дорои равиши маориф ме-
бошанд. Хатмкунандагони ихтисос
дар самтњои гуногуни маорифи киш-
вар фаъолият бурда метавонанд. 

1-26 02 03. Маркетинг. 
Дар назди кафедраи "Идоракунии

иқтисодиёт ва маркетинг" амал меку-
над. Таълим дар ин ихтисос аз рўи
низоми бакалавр (4-сола)  сурат ме-
гирад. Шакли тањсили бакалавр рў-
зона буда, намуди тањсил ройгон ва
шартномавї мебошад. Шомили
кластери дуюм аст.Мутахассисони
ояндаи ихтисоси маркетинг дорои
равиши иќтисодї мебошанд. Хатмку-
нандагони ихтисос дар самтњои гуно-
гуни низоми иқтисодии кишвар ва
субъектњои фаъолияти хољагидорї
фаъолият бурда метавонанд. 

1-25 01 04. Молия ва қарз.
Дар назди кафедраи "Молия ва

қарз" амал мекунад. Таълим дар ин
ихтисос аз рўи низоми бакалавр (4-
сола) сурат мегирад. Шакли тањсил
рўзона буда, намуди тањсил ройгон
ва шартномавї мебошад. Шомили
кластери дуюм аст.Мутахассисони
ояндаи ихтисоси молия ва қарз дар
бонкҳои кишвар кор карда метаво-
нанд.  Хатмкунандагони ихтисос дар
самтњои гуногуни низоми бонки киш-
вар ва субъектњои фаъолияти хоља-
гидорї фаъолият бурда метавонанд. 

1-25 01 04-03. Андоз ва
андозбандӣ.

Дар назди кафедраи "Молия ва
қарз" амал мекунад. Таълим дар ин
ихтисос аз рўи низоми бакалавр (4-
сола) сурат мегирад. Шакли тањсил
рўзона буда, намуди тањсил ройгон
ва шартномавї мебошад. Шомили
кластери дуюм аст. Мутахассисони
ояндаи ихтисоси андоз ва
андозбандӣ дорои равиши иќтисодї
мебошанд. Хатмкунандагони ихтисос
дар самтњои гуногуни низоми андози
кишвар ва субъектњои фаъолияти хо-
љагидорї фаъолият бурда метаво-
нанд. 

КЛАСТЕРИ 2. ИЌТИСОД ВА ГЕОГРАФИЯ
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Корњо дар банди ваќт омад, нигањ 
доред ваќт...

Камоли Хуљандї

ФАКУЛТЕТИ  ЗАБОНЊОИ ШАРЌФАКУЛТЕТИ  ЗАБОНЊОИ ШАРЌ
1 21 05 07. Ихтисос: филологияи шарќ1 21 05 07. Ихтисос: филологияи шарќ

(забони арабї-англисї).(забони арабї-англисї). Шакли тањсил рў-
зона, намуди тањсил шартномавї буда, муњлати
тањсил 5 сол аст.Ихтисоси филологияи шарќ
(арабї-англисї) аз ихтисосњои асосии факул-
тети забонњои шарќ мањсуб меёбад. Донишљў
баъди хатми донишгоњ бо ихтисоси мазкур до-
нандаи ду забони маъруф ва маъмули љањонї-

арабї ва англисї мегардад, ки бо ин васила
анќариб бо нисфи љањон ошної пайдо мекунад.
Донишљў баъди хатми ихтисоси филологияи
шарќ (арабї-англисї) метавонад, дар соњањои
мухталифи хољагии халќ фаъолият намояд. Аз
љумла, њамчун омўзгори забонњои арабї ва анг-
лисї, тарљумони забонњои арабї ва англисї,
дар соњаи дипломатия ва амсоли инњо кор карда
метавонад. 

1 21 05 04. Ихтисоси  филологияи1 21 05 04. Ихтисоси  филологияи
шарќ (забони форсї-англисї).шарќ (забони форсї-англисї). Шакли тањ-
сил рўзона, намуди тањсил шартномавї буда,
муњлати тањсил 5 сол аст. 

Ихтисоси филологияи форсї (форсї-англисї)
яке аз ихтисосњои замонавї ба шумор меравад.
Аллакай дорандагони ин ихтисос дар соњањои
гуногуни хољагии халќ кору фаъолият доранд.
Баъди хатми ин ихтисос донишљў соњиби касби
омўзгори забонњои форсї ва англисї њам меша-
вад.  

1 21 06 01 02 01. Ихтисоси забони муо-1 21 06 01 02 01. Ихтисоси забони муо-
сири хориљї (хитої - англисї).сири хориљї (хитої - англисї). Шакли тањ-
сил рўзона, намуди тањсил ройгон, шартномавї,
муњлати тањсил 5 сол буда, шомили кластери
3-юм. Ихтисоси забонњои муосири хориљї
(хитої-аглисї) нисбатан нав мебошад. Ихтисоси
мазкур педагогї набуда, донишљў баъди тањ-
сили 5 - сола соњиби касби тарљумонї мегар-
дад. 

Дорандаи ин ихтисос дар оянда њамчун тар-
љумон аз рўи ду забон хитойї ва англисї мета-
вонад, фаъолияти худро ба роњ монад. 

ФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ ЎЗБЕКФАКУЛТЕТИ ФИЛОЛОГИЯИ ЎЗБЕК
1 21 05 01 08. Ихтисоси забон ва ада1 21 05 01 08. Ихтисоси забон ва ада--

биёти ўзбек. биёти ўзбек. Таълим дар ин ихтисос аз рўи
низоми бакалавр (4-сола) сурат мегирад. Шакли
тањсил рўзона буда, намуди тањсил ройгон ва
шартномавї мебошад. Забони тањсил - ўзбекї.

Мутахассисони ояндаи ихтисоси забон ва
адабиёти ўзбек дорои равиши омўзгорї буда, бо
донишу малакаи тахассусию педагогї дар мак-
табњои тањсилоти умумї (гимназия ва литсей)
дар синфњои ўзбекї фаъолият мебаранд.

Бо азхудкунии ин ихтисос донишљўён нутќи
шифоњї ва хаттии забони ўзбекии худро инки-
шоф дода, фанњои тахассусии филологиву
лингвистї, адабиёти ўзбек, усулњои таълими
забон ва адабиёти ўзбек, мањорату малакаи
дарсдињї, тартиб додани њуљљатњои педагогї ва
ѓайрањоро аз худ мекунанд.

1 02 03 307-01-02. Ихтисоси забони1 02 03 307-01-02. Ихтисоси забони
тотоҷҷикиву адабиёти тољик ва забониикиву адабиёти тољик ва забони
ӯӯзбекиву  адабиёти ўзбек. збекиву  адабиёти ўзбек. Шакли тањсил
рўзона ва ѓоибона, намуди тањсил шартномавї,
муњлати тањсил 5 сол аст. Албатта, зуњури ин их-

тисос аз талаботи замона буда, барои таъмини
эњтиёљи минтаќањои мухталифи љумњурї зарурї
ва сариваќтї шуморида мешавад. Донишљў
баъди хатми ин ихтисос њамчун омўзгор аз рўи
ихтисосњои забону адабиёти тољик ва забону
адабиёти ўзбек фаъолият мебарад. 

ФАКУЛТЕТИ  ФИЛОЛОГИЯИ РУСФАКУЛТЕТИ  ФИЛОЛОГИЯИ РУС
1 21 05 01 08. Ихтисоси забон ва ада1 21 05 01 08. Ихтисоси забон ва ада--

биёти рус.биёти рус. Таълим дар ин ихтисос аз рўи ни-

зоми бакалавр (4-сола) сурат мегирад. Шакли
тањсил рўзона буда, намуди тањсил ройгон ва
шартномавї мебошад. Забони тањсил - русї.
Мутахассисони ояндаи ихтисоси забон ва ада-
биёти рус дорои равиши омўзгорї буда, бо до-
нишу малакаи тахассусию педагогї дар
мактабњои тањсилоти умумї (гимназия ва лит-
сей) дар синфњои русї фаъолият мебаранд.

Бо азхудкунии ин ихтисос донишљўён нутќи
шифоњї ва хаттии забони русии худро инкишоф
дода, фанњои тахассусии лингвистї, адабиёти
русу хориља, усулњои таълими забон ва ада-
биёти рус, мањорату малакаи дарсдињї, тартиб
додани њуљљатњои педагогї ва ѓайрањоро аз худ
мекунанд.

1 02 03 02.1 02 03 02. Ихтисоси забон ва адаИхтисоси забон ва ада--
биёти рус дар мактабњои миллї. биёти рус дар мактабњои миллї. Таълим
дар ин ихтисос аз рўи низоми бакалавр (4-сола)
сурат мегирад. Шакли тањсил рўзона ва фоси-
лавї буда, намуди тањсил ройгон ва шартно-
мавї мебошад. Забони тањсил - русї.
Мутахассисони ояндаи ихтисоси "Забон ва ада-
биёти рус дар мактабњои миллї" дорои равиши
омўзгорї буда, бо донишу малакаи тахассусию
педагогї дар мактабњои тањсилоти умумї (гим-
назия ва литсей) дар синфњои тањсилашон бо
забони тољикї ва ўзбекї фаъолият мебаранд.

Бо азхудкунии ин ихтисос донишљўён нутќи
шифоњї ва хаттии забони русии худро инкишоф
дода, фанњои тахассусии филологї, адабиётњои
русу хориљї, мањорату малакаи дарсдињї, тар-
тиб додани њуљљатњои омўзгорї ва ѓайрањоро аз
худ мекунанд.

1 020304 01. Ихтисоси забон ва адабиёти
рус. Забон ва адабиёти тоҷик. Шакли
таҳсил: рӯзона, намуди таҳсил: ройгон ва
шартномавӣ. Муҳлати таҳсил: 5 сол, зинаи
таҳсилот: бакалавр. Баъди хатми ин ихтисос
омӯзгори фанни забон ва адабиёти рус ва забон
ва адабиёти тоҷик шуда фаъолият бурда мета-
вонад. Шомили   кластери 3-юм.

ФАКУЛТЕТИ  ФИЛОЛОГИЯИ ТОЉИКФАКУЛТЕТИ  ФИЛОЛОГИЯИ ТОЉИК
1 02 03 01. Ихтисоси забон ва ада1 02 03 01. Ихтисоси забон ва ада--

биёти тољик. биёти тољик. Ихтисоси мазкур дар факул-
тети филологияи тољик амал намуда, ба
донишљўён олимони кафедрањои забони тољикї,
адабиёти классикї, адабиёти муосир ва мето-
дикаи таълими забон ва адабиёти тољик таълим
медињанд. Таълим дар ин ихтисос аз рўи низоми
бакалавр (4-сола) сурат мегирад. Шакли тањсил
рўзона ва фосилавї буда, намуди тањсил рой-
гон ва шартномавї мебошад. Онњое, ки табъу
завќи эљоди насру назм доранд, метавонанд, ис-
теъдоди худро тавассути дарсњои устодон так-
мил дињанд. Мутахассисони ихтисоси мазкур

баъди тањсил метавонанд, ки дар муассисањои
таълимї ба сифати омўзгор аз фанњои забон ва
адабиёти тољик, забони давлатї (дар макотиби
ўзбекзабон), хатти ниёгон таълим дињанд. Ња-
мчунин, аз рўи ин ихтисос дар ВАО: рўзномаву
маљалла, радиову телевизион фаъолият намо-
янд. 

1 21 05 02 07. Ихтисоси забон ва ада1 21 05 02 07. Ихтисоси забон ва ада--
биёти тољик дар мактабњои ўзбекї.биёти тољик дар мактабњои ўзбекї.

Ихтисоси мазкур дар факултети филологияи
тољик амал намуда, ба донишљўён олимони ка-
федрањои забони тољикї, адабиёти классикї,
адабиёти муосир ва методикаи таълими забон
ва адабиёти тољик таълим медињанд. Таълим
дар ин ихтисос аз рўи низоми бакалавр (4-сола)
сурат мегирад. Шакли тањсил рўзона ва фоси-
лавї буда, намуди тањсил ройгон ва шартно-
мавї мебошад. Хатмкунандагони ин ихтисос
асосан дар макотиби ўзбекзабон омўзгори за-
бони давлатї мешаванд. Таљриба нишон меди-
њад, ки мутахассисони ин ихтисос низ агар
донишгоњро сарбаландона хатм намоянд, мета-
вонанд, тањсилро дар зинањои минбаъдаи тањ-
силот идома дода, дар коллељу макотиби олї
фаъолият намоянд. 

1 02 03 05. Ихтисоси Забон ва адабиёти
тоҷик. Рӯзноманигор. Ихтисоси мазкур дар
факултети филологияи тоҷик амал намуда, ба
донишҷӯён олимони кафедраҳои забони тоҷикӣ,
адабиёти классикӣ, адабиёти муосир, методи-
каи таълими забон ва адабиёти тоҷик ва журна-
листика ва назарияи тарҷума таълим медиҳанд.
Таълим дар ихтисоси ҳамгиро 5-сола аз рӯи ни-
зоми бакалавр сурат мегирад. Шомили кластери
3-юм, шакли таҳсил рӯзона буда, намуди таҳсил
шартномавӣ. Бо дипломи ин ихтисос метавон:
муаллими забон ва адабиёти тоҷик ва ҳамчунин
дар ВАО-рӯзнома, маҷалла, радиову телеви-
зион фаъолият бурд.

1 23 01 08. Ихтисоси рўзноманигорї.1 23 01 08. Ихтисоси рўзноманигорї.
Ихтисоси мазкур дар назди кафедраи журналис-
тика ва назарияи тарљумаи факултети филоло-
гияи тољик амал мекунад. Таълим дар ин ихтисос
аз рўи низоми бакалавр (4-сола) сурат мегирад.
Шакли тањсил рўзона буда, намуди тањсил рой-
гон ва шартномавї мебошад. Донишгоњ мута-
хассисонро аз рўи ихтисоси мазкур асосан барои
пур намудани фазои иттилоотии ВАО тайёр ме-
кунад. Бо дипломи ин ихтисос метавон дар ВАО:
рўзномаву маљалла, радиову телевизион   фа-
ъолият намуд. Њамчунин, мутахассиси ин ихти-
сос метавонад, дар дастгоњи иљроияи маќомоти
давлатї дар вазифаи рoњбари дастгоњи иттило-
отї, шуъбаи робита бо љомеа фаъолият намояд.
Ихтисоси мазкур танњо дар шуъбаи рўзона амал
мекунад. Донишљўёни соњибќобилият метаво-
нанд, ки тањсилро дар зинаи магистратура аз рўи
ихтисоси "Забон ва адабиёти тољик", "Рўзнома-
нигорї" идома дињанд. 

1-02 03 03. Забон ва адабиёти тољик. Маъ-
рифати оиладорї.

Дар назди кафедраи "Методикаи таълими
забон ва адабиёти тољик" амал мекунад. Таълим
дар ин ихтисос аз рўи низоми бакалавр (4-сола)
сурат мегирад. Шакли тањсил рўзона буда, на-
муди тањсил шартномавї мебошад. Мутахасси-
сони ояндаи ихтисоси номбурда метавонанд
њамчун омўзгори фанни забон ва адабиёти точик
ва маърифати оиладорї дар мактабњои миёна
кор мекунанд.

ФАКУЛТЕТИ САНЪАТ
1 18 01 01 02. Ихтисоси эљодиёти халќї

(мусиќии созї).
Дар кафедраи мусиќии суннатии тољик дар

факултети санъат амал мекунад. Таълим дар
ин ихтисос аз рўи низоми бакалавр (муњлати
тањсил 5 сол) сурат мегирад. Шакли тањсил рў-
зона ва ѓоибона буда, намуди тањсил ройгон ва
шартномавї мебошад. Дар ин ихтисос созњои
мусиќии халќї - танбўр, дутор, ѓижжак, уд,
ќонун, чанг, най, рубоб, дойра омўзонида ме-
шаванд. Мутахассисони ояндаи ихтисоси "Эљо-
диёти халќї" дар театр, ќасрњои фарњанг,
коллељу мактабњои санъат, њамаи муассисањои
фарњангии кишвар ва берун аз он фаъолият
бурда метавонанд. 

1 16 01 10 02. Ихтисоси сурудхонї (халќї).
Ихтисоси сурудхонї (халќї) дар кафедраи муси-

ќии суннатии тољик дар факултети санъат амал
мекунад. Таълим дар ин ихтисос аз рўи низоми
мутахассис (муњлати тањсил 5 сол) сурат меги-
рад. Шакли тањсил рўзона ва фосилавї буда, на-
муди тањсил ройгон ва шартномавї мебошад.
Мутахассисони ояндаи ихтисоси сурудхонї
(халќї) барои пешрафти санъати сарояндагї
дар љодаи фарњанг дар њамаи муассисањои фар-
њангї ва маориф фаъолият бурда метавонанд.

1 15 01 01 01. Ихтисоси манзаранависии
дастгоњї (станкавї). 

Ихтисоси "Манзаранависии дастгоњї» (стан-
кавї) дар кафедраи санъати тасвирї ва мањо-
рати актёрї амал мекунад. Таълим аз рўи
низоми бакалавр (муњлати тањсил 5 сол) сурат
мегирад. Шакли тањcил рўзона буда, намуди тањ-
cил шартномавї мебошад. Дар ин ихтисос фан-
њои расмкашї, мусаввирї, композитсия, техника
ва технологияи мусаввирї омўзонида мешавад.
Мутахассисони «Манзаранависии дастгоњї»
(станкавї)  њамчун рассом-омўзгор дар дониш-
гоњњо, коллељњо, мактабњои рассомии бачагона,
мактабњои миёнаи умумї фаъолият бурда мета-
вонанд. 

1 15 01 03. Ихтисоси њайкалтарошї. Их-
тисоси њайкалтарошї дар кафедраи санъати
тас-вирї ва мањорати актёрї амал мекунад.
Таълим аз рўи низоми бакалавр (муњлати тањ-
cил 5 сол) сурат мегирад. Шакли тањсил рў-
зона буда, намуди тањcил шартномавї
мебошад.  Дар ин ихтисос фанњои расмкашї,
њайкалтарошї, композитсия, техника ва тех-
нологияи њайкалтарошї омўзонида мешавад.
Мутахассисони ояндаи ихтисоси њайкалта-
рошї дар соњаи фарњанг корњои эљодї бурда,
бо   санъати волои худ метавонанд, шањр ва
ноњияњоро бо пайкараю муљассамањои ќањра-
монони халќ, шоирон ва олимони шинохта
оро дињанд.Онњо дар донишкадањои санъат,
коллељ, мактаби рассомї, мактабњои миёнаи
умумї фаъолият бурда метавонанд. 

1 17 01 01. Ихтисоси санъати актёрї.
Ихтисоси "Санъати актёрї" дар кафедраи

санъати тасвирї ва мањорати актёрї амал
мекунад.Таълим аз рўи низоми бакалавр (4-
сола) ва мутахассис (5-сола) сурат мегирад.
Шакли тањcил рўзона буда, намуди тањcил
шартномавї мебошад. Шомили кластери
сеюм аст. Дар ин ихтисос фанњои мањорати
актёрї, нутќи сањна, њаракати сањна, грим
омўзонида мешавад. Мутахассисони ояндаи
ихтисоси санъати актёрї дорои равиши фар-
њангї буда, барои ривољу равнаќ ва рушди
санъати актёрї дар соњаи театр ва кино, до-
нишкадањои санъат, коллељ, мактабњои
санъат фаъолият бурда метавонанд. 

1 03 01 02. Ихтисоси санъати мусиќї.
Ихтисоси "Санъати мусиќї" дар кафедраи

таърих ва назарияи мусиќии факултети санъат
амал мекунад. Таълим дар ин ихтисос аз рўи
низоми бакалавр (муњлати тањсил 4 сол) сурат
мегирад. Шакли тањсил рўзона, намуди тањсил
ройгон ва шартномавї  мебошад. Мутахасси-
сони ояндаи ихтисоси "Санъати мусиќї" барои
пешрафти системаи таълими санъати мусиќї
дар мактабњои миёнаи умумї њамчун омўзгори
дарси суруд ва мусиќї, хормейстер, роњбари
мусиќї дар муассисањои томактабї, беруназ-
мактабии маориф, дар њамаи муассисањои
фарњангї фаъолият бурда метавонанд.

1 23 01 11 01. Ихтисоси  китобхонаши-
носї ва китобшиносї (менељмент).

Таълим дар ин ихтисос аз рўи ни-
зоми бакалавр (муњлати тањсил 4 сол)
сурат мегирад. Шакли тањсил: рўзона
ва фосилавӣ, намуди тањсил ройгон ва
шартномавї мебошад.  

Мутахассисони ояндаи ихтисоси "Ки-
тобхонашиносї ва китобшиносї" (ме-
нељмент) барои пешрафти системаи
китобдорї дар љумњурї фаъолият ме-
намоянд. Хатмкунандаи ихтисоси маз-
кур метавонанд, дар китобхонањои
мактабї, тахассусї, илмї ва оммавї
фаъолият баранд. 

КЛАСТЕРИ 2. ИЌТИСОД ВА ГЕОГРАФИЯ

КЛАСТЕРИ 3. ФИЛОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА ВА САНЪАТ

ФАКУЛТЕТИ  ФАКУЛТЕТИ  
ТЕЛЕКОММУНИКАТСИЯ  ТЕЛЕКОММУНИКАТСИЯ  

ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ 
ИТТИЛООТЇИТТИЛООТЇ

1 31 03 06 02. Ихтисоси кибер1 31 03 06 02. Ихтисоси кибер--
нетикаи иќтисодї (технологиянетикаи иќтисодї (технология--
њои иттилоотї дар иќтисо-њои иттилоотї дар иќтисо-
диёт). диёт). Дар назди кафедраи "Техно-
логияњои иттилоотї дар иќтисодиёт"-и
факултети телекоммуникатсия ва тех-

нологияњои иттилоотї амал мекунад.
Таълим дар ин ихтисос аз рўи низоми
бакалавр (5-сола) сурат мегирад.
Шакли тањсил рўзона буда, намуди
тањсил ройгон ва шартномавї мебо-
шад. Шомили кластери дуюм аст. Му-
тахассисони ояндаи ихтисоси ки-
бернетикаи иќтисодї дорои равиши
њам техникї ва њам илмї буда, дониш-
љўён барномасозї (дар забонњои С++

ва Java), системањои идоракунии
базаи маълумотњо (MySQL ва Post-
greSQL), ташкил ва идоракунии шаба-
кањои компютерї, сохтани интерфейси
графикии истифодабаранда (GUI),
идоракунии системањои компютерї,
асосњои иќтисодиёти корхона, муњоси-
боту аудит, тањлил ва оморро дар
сатњњои назарї, амалї ва татбиќ аз
худ менамоянд. Бо азхудкунии ин их-

тисос донишљўён мањорату малакаи
татбиќи технологияњои иттилоотиро
дар самтњои гуногуни иќтисодиёт рав-
наќ дода метавонанд. Дар муассиса-
њои бонкї ва дигар ташкилотњои
молиявию ќарзї, шўъбањои идораку-
нии технологияњои иттилоотии корхо-
нањои гуногуни давлатию хусусии вата-
ниву хориљї фаъолият бурда метаво-
нанд.
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Ало, эй соњибони ваќт,
Ваќти хеш дарёбед...

Лоиќ Шералї

КЛАСТЕРИ 3. ФИЛОЛОГИЯ, ПЕДАГОГИКА ВА САНЪАТ

ФАКУЛТЕТИ ФАКУЛТЕТИ 
ФИЛОЛОГИЯИ ТОЉИКФИЛОЛОГИЯИ ТОЉИК

1 02 03 03 03. Ихтисоси забон ва1 02 03 03 03. Ихтисоси забон ва
адабиёти тољик, фарњанги љањонїадабиёти тољик, фарњанги љањонї
ва ватанї.ва ватанї. Ихтисоси мазкур дар факул-
тети филологияи тољик амал намуда, ба
донишљўён олимони кафедрањои забони
тољикї, адабиёти классикї, адабиёти му-
осир ва методикаи таълими забон ва ада-
биёти тољик таълим медињанд. Таълим дар
ин ихтисос аз рўи низоми бакалавр (5-
сола) сурат мегирад. Шакли тањсил рўзона
буда, намуди тањсил ройгон ва шартно-
мавї мебошад. Баъди соњиб шудан ба
диплом мутахассис метавонад, дар мак-
таби миёна ба сифати омўзгор, дар идора-
њои фарњанг ва њунару зебої, театру
хонањои маданият фаъолият намояд. 

ФАКУЛТЕТИ САНЪАТИ ФАКУЛТЕТИ САНЪАТИ 
ТАСВИРЇ ТАСВИРЇ ВАВА ТЕХНОЛОГИЯТЕХНОЛОГИЯ

1 19 01 01. Дизайн (графикї). 1 19 01 01. Дизайн (графикї). Ихти-
соси муосир буда, он дар назди кафедраи
наќшакашї, геометрияи тасвирї ва методи-
каи таълими факултети санъати тасвирї ва
технология ташкил карда шудааст. Таълим
мувофиќи ин ихтисос тибќи низоми бака-
лавр (4-сола) мебошад.  Донишљўён бо ба-
робари омўзиши нозукињои дизайн
њамчунин лоињаи биноњои коттеджу хонањои
камошёна, ороиши ландшафти мањал ва ба
тартиб додани макети онњо омода меша-
ванд. Хатмкунандагони ин ихтисос баъди
хатм метавонанд, дар оро додани муњити
атрофи мањал (шањру ноњияњои худ), њамза-
мон метавонанд, дар ољонсињои рекламавї

ба сифати ороишгари касбї ва инчунин дар
таълим додани барномањои графикї фаъо-
лият намоянд. 

1 02 06 02 08. Ихтисоси дизайни1 02 06 02 08. Ихтисоси дизайни
мањсулоти дўзандагї.мањсулоти дўзандагї.

Дар назди кафедраи технология ва ме-
тодикаи таълими факултети санъати та-
свирї ва технология амал мекунад ва аз
рўи ихтисосњои нави муосир донишљўён
ќабул ва тањсил доранд. Таълим дар ин их-
тисос аз рўи низоми бакалавр (4-сола)
сурат мегирад. Шакли тањсил рўзона буда,
намуди тањсил ройгон ва шартномавї ме-
бошад. 

1 03 01 06 02. Ихтисоси санъати1 03 01 06 02. Ихтисоси санъати
тасвирї ва наќшакашї. Технология.тасвирї ва наќшакашї. Технология.
Донишљўёнро аз рўи касби омўзгори санъ-
ати тасвирї, наќшакашї ва технология

омода менамояд. Ин ихтисос дар назди ка-
федраи  санъати тасвирї ва њунарњои
халќї ва кафедраи наќшакашї, геометрияи
тасвирї ва методикаи таълим амал меку-
над. Таълим дар ин ихтисос аз рўи низоми
бакалавр (5-сола) ба роњ монда шудааст.
Хатмкунандагони ин ихтисос метавонанд,
ба њайси омўзгори фанњои санъати та-
свирї, наќшакашї ва технология фаъо-
лияти хешро идома дињанд. Шомили
кластери сеюм аст.

1 030106 01. Ихтисоси санъати
тасвирї ва наќшакашї, ҳунарҳои
бадеӣ - халқӣ.

Шакли таҳсил рӯзона, намуди
таҳсил ройгон ва шартномавӣ. Муҳлати
таҳсил 4 сол, зинаи таҳсилот бакалавр.

Баъди хатми ин ихтисос омӯзгори
фанни санъати тасвирӣ, нақшакашӣ ва
ҳунарманд, рассоми санъати ороиши
амалӣ шуда фаъолият бурда метаво-
над.

ФАКУЛТЕТИ ЗАБОНЊОИ ХОРИЉЇ ФАКУЛТЕТИ ЗАБОНЊОИ ХОРИЉЇ 
1 21 05 02 08. Ихтисоси забони хо1 21 05 02 08. Ихтисоси забони хо--

риљї (забони англисї). риљї (забони англисї). Шакли тањсил
рўзона, намуди он ройгон ва шартномавї
мебошад. Зинаи тањсилот бакалавр буда,
муњлати тањсил 4 сол аст. 

1 21 05 02 08. Ихтисоси забони хо1 21 05 02 08. Ихтисоси забони хо--
риљї (забони немисриљї (забони немисӣӣ). ). Дар назди факул-
тети забонњои хориљї амал мекунад.
Таълим дар ин ихтисос аз рўи низоми бака-
лавр (4-сола) сурат мегирад. Шакли тањсил
рўзона буда, намуди тањсил ройгон ва
шартномавї мебошад. Ихтисоси мазкур
шомили кластери сеюм мебошад. Мутахас-
сисони ояндаи ин ихтисос дорои равияи за-
боншиносї буда, онњо дониши кофиро оид
ба таълими забонњои англисї ва олмонї аз
бар намуда, дар муассисањои томактабї,
мактабњои тањсилоти умумию хусусї кору
фаъолият  бурда метавонанд. 

1 02 03 06 01. Ихтисоси забони
англисӣ. Забони олмонӣ.

Шакли таҳсил рӯзона, намуди таҳсил
ройгон ва шартномавӣ. Муҳлати таҳсил 5
сола, зинаи таҳсилот бакалавр. Мутахас-
сиси ояндаи ин ихтисос дорои равияи
забоншиносӣ буда, омӯзгори фанни за-
бони англисӣ ва забони олмонӣ шуда
фаъолият бурда метавонад. 

ФАКУЛТЕТИ ТАХСИЛОТИ ИБТИФАКУЛТЕТИ ТАХСИЛОТИ ИБТИ--
ДОЇ ВА ПЕДАГОГИКАИ МАХСУСДОЇ ВА ПЕДАГОГИКАИ МАХСУС

1-01 01 02. Таҳсилоти ибтидоӣ.
Санъати мусиќӣ. 
Дар назди факултетҳои таҳсилоти

ибтидоӣ ва педагогикаи махсус ва санъат
амал мекунад. Таълим дар ин ихтисос аз
рўи низоми бакалавр (5-сола)  сурат меги-
рад. Шакли тањсил рўзона буда, намуди
тањсил ройгон ва шартномавї мебошад.
Мутахассисони ояндаи ин ихтисос ҳамчун
омўзгорони синфҳои ибтидоӣ ва мусиќии
мактабабҳои миёна таёр шуда кор меку-
нанд. 

1 03 03 05 02. Ихтисоси логопедия.
Таҳсилоти ибтидоӣ.

Шакли таҳсил рӯзона, намуди таҳсил рой-
гон ва шартномавӣ. Муҳлати таҳсил 5 сол,
зинаи таҳсилот бакалавр. Баъди хатми ин
ихтисос мутахассиси соҳаи логопедия ва
ҳамчунин омӯзгори синфҳои ибтидоӣ шуда
фаъолият бурда метавонад. 

1 01 02 02 05. Ихтисоси тањси1 01 02 02 05. Ихтисоси тањси--

лоти ибтидої. Забони русї.лоти ибтидої. Забони русї.
Дараљаи ихтисос бакалавр, муњлати тањ-

сил 5 сол, касб: омўзгори синфњои ибтидої
ва забони русї, шакли тањсил рўзона ва на-
муди он ройгон ва шартномавї мебошад.
Хатмкардагони ихтисоси тањсилоти ибти-
дої, забони русї соњиби касбњои омўзгори
синфњои ибтидої ва забони русї мегар-
данд. Дар баробари синфњои ибтидої
хатмкардаи ихтисоси мазкур метавонанд,
дар синфњои болої дарси забони русї омў-
зонанд.

1 01 02 02 05. Ихтисоси таҳсилоти иб-
тидоӣ. Забони хориҷӣ (англисӣ). Шакли
таҳсил рӯзона, намуди таҳсил ройгон ва
шартномавӣ. Муҳлати таҳсил 5 сол, зинаи
таҳсилот бакалавр. Баъди хатми ин ихтисос
омӯзгори синфҳои ибтидоӣ ва омӯзгори
фанни забони англисӣ дар синфҳои болоӣ
шуда фаъолият бурда метавонад.

1 01 02 02 01. Ихтисоси таҳсилоти иб-
тидоии томактабӣ.

Шакли таҳсил рӯзона, намуди таҳсил
ройгон ва шартномавӣ. Муҳлати таҳсил 5
сол, зинаи таҳсилот бакалавр. Баъди хатми
ин ихтисос омӯзгори синфҳои ибтидоӣ, сар-
мураббия ва мураббияи ширхоргоҳ-
кӯдакистон шуда фаъолият бурда
метавонад. 

ФАКУЛТЕТИ ПСИХОЛОГИЯ ВА ФАКУЛТЕТИ ПСИХОЛОГИЯ ВА 
ТАТА²СИЛОТИ ТОМАКТАБСИЛОТИ ТОМАКТАБD

1 01 01 02 06. Ихтисоси тањсилоти1 01 01 02 06. Ихтисоси тањсилоти
томактабї. Равоншиносии амалї.томактабї. Равоншиносии амалї.
Таълим дар ихтисоси мазкур аз рўи низоми
бакалавр љараён гарифта, 5 сол идома ме-
ёбад. Шакли тањсил рўзона ва ѓоибона
буда, намуди тањсил ба тариќи ройгон ва
шартномавї мебошад.Хатмкунандагони их-
тисоси мазкур дар муассисањои тањсилоти
томактабї ба сифати мураббия ва равон-
шинос фаъолият бурда метавонанд.

1 03 03 04-01. Ихтисоси олигофре1 03 03 04-01. Ихтисоси олигофре--
нопедагогика. Тањсилоти томакнопедагогика. Тањсилоти томак--
табї. табї. 

Таълим дар ихтисоси мазкур аз рўи ни-
зоми бакалавр љараён гарифта, 4 сол
идома меёбад. Шакли тањсил рўзона буда,
намуди тањсил ба тариќи ройгон ва шартно-
мавї мебошад. Хатмкунандагони ихтисоси
мазкур оянда дар мактаб-интернатњои ёри-
расон, синфњои махсус ё таълими хонагии
бачагони имконияташон мањдуд, њамчун му-
тахассис-олигофренопедагог фаъолият
бурда метавонанд. 

ФАКУЛТЕТИ ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌФАКУЛТЕТИ ТАЪРИХ ВА ЊУЌУЌ
1 02 01 01. Ихтисоси таърих.1 02 01 01. Ихтисоси таърих.
Дар назди кафедрањои таърихи Ватан, таъ-

рихи умумї, методикаи таълими таърих, њуќуќ ва
археология ва этнографияи халќи тољик амал
мекунад. Таълим дар ихтисоси мазкур аз рўи ни-
зоми бакалавр (4 сол) сурат мегирад. Шакли тањ-
сил рўзона ва фосилавї буда, намуди тањсил
ройгон ва шартномавї мебошад. Шомили клас-
тери чорум аст. Бо азхудкунии ин ихтисос до-
нишљўён аз таърихи гузашта ва имрўзаи халќи
худ огоњ гардида, барои тарбияи насли худши-
носу худогоњ дар оянда хизмат хоњанд кард.
Хатмкунандагони ихтисоси таърих дар муасси-
сањои тањсилоти миёнаи умумї, донишгоњњои
олї, пажўњишгоњњои илмї, бойгонињо, осорхо-
нањо, маќомоти иљроияи њокимияти давлатї
фаъолият бурда метавонанд.

1 02 01 02. Ихтисоси таърих, ихти1 02 01 02. Ихтисоси таърих, ихти--
соси иловагї (њуќуќ).соси иловагї (њуќуќ). Дар назди кафедрањои
таърихи Ватан, таърихи умумї, методикаи таъ-

лими таърих, њуќуќ ва њуќуќшиносї амал меку-
над. Таълим дар ихтисоси мазкур аз рўи низоми
бакалавр (5 сол) сурат мегирад. Шакли тањсил
рўзона ва фосилавї буда, намуди тањсил ройгон
ва шартномавї мебошад. Шомили кластери
чорум аст. Мутахассисони ояндаи ихтисоси таъ-
рих ва њуќуќ дорои равияи омўзгорї буда, бо
асосњои дониши таърихї ва њуќуќї мусаллањ ме-
гарданд. Дар муассисањои тањсилоти миёнаи
умумї, донишгоњњои олї, пажўњишгоњњои илмї,
бойгонињо, осорхонањо, маќомоти иљроияи њоки-
мияти давлатї, маќомоти њифзи њуќуќ ва дигар
сохторњои ќудратї фаъолият бурда метавонанд.

1 21 03 01 02. Ихтисоси таърих-бос-1 21 03 01 02. Ихтисоси таърих-бос-
тоншинос.тоншинос. Дар назди кафедраи археология
ва этнографияи халќи тољик амал мекунад. Таъ-
лим дар ихтисоси мазкур аз рўи низоми бака-
лавр (5 сол) сурат мегирад. Шакли тањсил рўзона
буда, намуди тањсил ройгон ва шартномавї ме-
бошад. Шомили кластери чорум аст. Мутахасси-
сони ояндаи ихтисоси "таърих - бостоншинос" аз

асосњои илми таърихнигорї ва бостоншиносї
бохабар гардида, дар муассисањои тањсилоти
миёнаи умумї, донишгоњњои олї, пажуњишгоњ-
њои илмї, бойгонињо, осорхонањо фаъолият
бурда метавонанд.      

1 23 01 13. Ихтисоси таъриху фарҳанг-
шинос. Шакли таҳсил: рӯзона, фосилавӣ, на-
муди таҳсил шартномавӣ буда, муҳлати таҳсил
5 сол аст. Бо дипломи ин ихтисос метавон
омӯзгори фанни таърих ва ҷомеашиносӣ шуда
кор кард. Ҳамчунин, хатмкардаи ин ихтисос таъ-
рихшинос, фарҳангшинос, мутахассиси шуъ-
баҳои фарҳанги МИҲД шуда фаъолият барад.
Таҳсил 5-сола аз рӯи низоми бакалавр. Шомили
кластери 4-ум.

1-02 01 02. Таърих. Таърихи дин.
Дар назди кафедрањои "Таърихи Ватан ва ар-

хеология" ва “Фарњангшиносї” амал мекунад.
Таълим дар ин ихтисос аз рўи низоми бакалавр
(5-сола) сурат мегирад. Шакли тањсил рўзона
буда, намуди тањсил ройгон ва шартномавї ме-

бошад. Шомили кластери чорум аст. Мутахасси-
сони ояндаи ихтисоси Таърих. Таърихи дин
дорои равиши омӯзгори фанни таърих. Таърихи
дин мебошанд. 

ФАКУЛТЕТИ ПСИХОЛОГИЯ ВА ТАФАКУЛТЕТИ ПСИХОЛОГИЯ ВА ТА²-
СИЛОТИ ТОМАКТАБСИЛОТИ ТОМАКТАБD

1 23 01 04. Ихтисоси психология.1 23 01 04. Ихтисоси психология.
Таълим дар ихтисоси мазкур аз рўи низоми

бакалавр љараён гирифта, 4 сол идома меёбад.
Шакли тањсил рўзона буда, намуди тањсил ба та-
риќи ройгон ва шартномавї мебошад.  Хатмку-
нандагони ихтисоси зерин баъди хатми
донишгоњ ба сифати психологи мактабњои тањ-
силоти умумї, машваратчї-психологи шўъбањои
маориф, психологи муассисањои тањсилоти то-
мактабї, психологи муассисањои махсус фаъо-
лият бурда метавонанд. Баъди хатми магис-
тратура ба сифати омўзгори фанни психология
дар коллељњои омўзгорї ва мактабњои олї фаъ-
олият бурда метавонанд.

ÊËÀÑÒÅÐÈ 4. ¯ÎÌÅÀØÈÍÎÑD ÂÀ ²Ó£Ó£

ФАКУЛТЕТИ БИОЛОГИЯ ФАКУЛТЕТИ БИОЛОГИЯ 
ВА ХИМИЯВА ХИМИЯ

1 02 04 01. Ихтисоси биология.1 02 04 01. Ихтисоси биология. Дар
назди кафедраи биологияи умумї ва мето-
дикаи таълими он дар факултети биология
ва химия амал мекунад. Шакли тањсил рў-
зона ва фосилавї буда, намуди тањсил рой-
гон ва шартномавї мебошад. Таълим дар
ин ихтисос дар шакли тањсили рўзона аз рўи
низоми бакалавр (4-сола) ва дар шакли фо-
силавї (5 сол) сурат мегирад. Шомили   клас
тери панљум аст. Мутахассисони ояндаи их-
тисоси биология бо асосњои ташаккули ма-
њорату малакаи мењнатї дар мактаб њамчун
омўзгори биология ва лабораторияњои био-
логї кор мекунанд.

1 02 04 03. Ихтисоси химия1 02 04 03. Ихтисоси химия. 

Дар назди кафедраи химияи умумї ва мето-
дикаи таълими он дар факултети биология
ва химия амал мекунад. Шакли тањсил рў-
зона ва фосилавї буда, намуди тањсил рой-
гон ва шартномавї мебошад. Таълим дар
ин ихтисос дар шакли тањсили рўзона аз рўи
низоми бакалавр (4-сола) ва дар шакли фо-
силавї 5 сол сурат мегирад. Шомили клас-
тери панљум аст. Мутахассисони ояндаи
ихтисоси химия бо асосњои истењсолоти хи-
миявї, ташаккули мањорату малакаи мењ-
натї дар мактаб њамчун омўзгори химия ва
лабораторияњо кор мекунанд. Бо азхудкунии
ин ихтисос донишљўён мањорату малакаи
омўзгорї ва кор дар лабораторияро пайдо
мекунанд. Хатмкунандагони ихтисоси химия
баъди хатми донишгоњ дар мактабњои тањ-

силоти умумї (гимназия ва литсейњо), кор-
хонањои химиявї, лабораторияњо кор карда
метавонанд. 

1 030106 01. Ихтисоси кори тиббии
биологӣ. Шакли таҳсил рӯзона, намуди
таҳсил ройгон ва шартномавӣ. Муҳлати
таҳсил 5 сол, зинаи таҳсилот мутахассис.
Баъди хатми ин ихтисос биолог-ташхисгар
шуда фаъолият бурда метавонад. Шомили
кластери 5-ум.

1 030106 01. Ихтисоси биология ва
химия.

Шакли таҳсил рӯзона ва фосилавї, на-
муди таҳсил ройгон ва шартномавӣ.
Муҳлати таҳсил 5 сол, зинаи таҳсилот ба-
калавр. Баъди хатми ин ихтисос омӯзгори
фанни биология ва химия шуда фаъо-

лият бурда метавонад. Шомили кластери
5-ум.

ФАКУЛТЕТИ ГЕОЭКОЛОГИЯФАКУЛТЕТИ ГЕОЭКОЛОГИЯ
1 33 01 01 01. Ихтисоси экологияи1 33 01 01 01. Ихтисоси экологияи

умумї. умумї. Дараљаи ихтисос: бакалавр. Касб:
эколог. Мўњлати тањсил: 4 сол. Шакли тањ-
сил: рўзона ва фосилавї. Намуди тањсил:
ройгон ва шомили кластери 5.

Дар ин самт эколог-муњандиси њифзи му-
њити зист (эколог), нозири њифзи табиат,
корманди хурди илмї, лаборант бо тањси-
лоти олї, муњандис-тадќиќотчї тайёр карда
мешавад. Хатмкунандагони ин ихтисос айни
њол дар Раёсати њифзи муњити зисти вилоят
ва шањр, хољагии љангал ва дигар соњањои
муњими хољагии халќ кору фаъолият меба-
ранд. 
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Лањза љамъи лањза љамъи лањза чист?
Зиндагист!

Фарзона

ФАКУЛТЕТИ ГЕОЭКОЛОГИЯФАКУЛТЕТИ ГЕОЭКОЛОГИЯ
1 33 01 06. Ихтисоси1 33 01 06. Ихтисоси агроэкоагроэко --

логия. логия. 
Касб: агроном-эколог.Касб: агроном-эколог. Муњлати

тањсил 5 сол, шакли тањcил рўзона, да-
раљаи ихтисос бакалавр, шомили кла-
стери 5 мебошад. Намуди он ройгон ва
шартномавї мебошад.

Дар ин самт агроном-эколог, машва-
ратчии комплекси агросаноатї,
эколог-муњандиси њифзи муњити зист
(эколог), корманди маќомоти њифзи
муњити зист, мутахассис-ташхисгар бо
тањсилоти олї, корманди хурди илмї,

муњандис-радиометрис тайёр карда
мешавад. 

ФАКУЛТЕТИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇФАКУЛТЕТИ ТАРБИЯИ ЉИСМОНЇ

1 03 02 02. 1 03 02 02. ИИхтисоси тарбияихтисоси тарбияи
љисмонї. љисмонї. OOмодагии дифои њарбї. модагии дифои њарбї. 

Низоми бакалавр (5-сола), шакли тањ-
сил рўзона, намуди тањcил ройгон ва
шартномавї. 

Пас аз хатми ихтисоси тарбияи љис-
монї омўзгори тарбияи љисмонї шуда
метавонад, инчунин дар мактабњои вар-
зишї њамчун мураббї (тренер) фаъолият
мебарад. 

Хатмкунандаи ихтисоси тарбияи љис-

монї ва омодагии дифои њарбї бошад,
соњиби дипломи маълумоти олї, дараҷаи
бакалавр гардида, муаллими тарбияи
љисмонї ва омодагии дифои њарбї  ме-
шаванд.

Пас аз хатми њар ду ихтисоси мазкур ва
баъд аз хизмати њарбї дар муњлати 10
моњ рутбаи њарбии лейтенантро гирифта,
њуќуќи дар ВМ ЉТ, ВКД ЉТ ва кумитаи њо-
латњои фавќулоддаи Љумњурии Тољикис-
тон фаъолият бурданро доранд.

1 030201. Ихтисоси тарбияи ҷисмо-
нӣ. Шакли таҳсил: рўзона ва фосилавӣ
намуди таҳсил: ройгон ва шартномавӣ.
Муҳлати таҳсил 4 сол, зинаи таҳсилот

бакалавр. Баъди хатми ин ихтисос
омӯзгори фанни тарбияи ҷисмонӣ шуда
фаъолият бурда метавонад. Шомили
кластери 5-ум аст.

ФАКУЛТЕТИ ФИЗИКАЮ ТЕХНИКА
1 310103 09 Ихтисоси электроникаи

тиббӣ. 
Шакли таҳсил рӯзона, намуди таҳсил

ройгон ва шартномавӣ. Муҳлати таҳсил
5 сола, зинаи таҳсилот мутахассис.
Баъди хатми ин ихтисос мутахассиси
таъмири таҷҳизотҳои тиббӣ шуда фаъо-
лият бурда метавонад. Шомили
кластери 5-ум.
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Њайати мушовара: Њайати мушовара: Љамшед ЉЎРАЗОДА, Абдулфаттоњ РАҲИМОВ, Хайрулло
САБУРОВ, Рухсора ДАВЛАТЗОДА, Шараф РАЊМОНОВ, Аюбљон УСМОНОВ-
Матлубаи МИРЗОЮНУС, Фаридун ҲОДИБОЕВ, Зафарљон ШАФИЕВ

ММуассис: Муассисаи давлатии таълимииуассис: Муассисаи давлатии таълимии

ДДХ ба номи академик Бобољон ЃафуровДДХ ба номи академик Бобољон Ѓафуров

Њайати эљодї: Њайати эљодї: 
Ҳафиза БЕГОВА (мухбир)
Мафтуна БАРОТОВА (мухбир)
Муќимљон АЛИШЕХОВ (мусањњењ
Мансур ЉЎРАЕВ (суратгир),

1200012000СармуњаррирСармуњаррир
ШоШоҳҳин БОБОНАЗАРОВин БОБОНАЗАРОВ

“Нури маърифат” ба хотири гуногунандешї маводеро низ ба чоп “Нури маърифат” ба хотири гуногунандешї маводеро низ ба чоп 
мерасонад, ки бо назари њайати тањрири нашрия мувофиќат надорад.мерасонад, ки бо назари њайати тањрири нашрия мувофиќат надорад.

Рўзномаи “Нури маърифат” тањти раќами 0347/Р3 дар Вазорати Рўзномаи “Нури маърифат” тањти раќами 0347/Р3 дар Вазорати 
фарњанги Љумњурии Тољикистон номнавис шудааст.фарњанги Љумњурии Тољикистон номнавис шудааст.

Нишонии нашрия: 735700, ш.Хуљанд мањаллаи 20-ум,Нишонии нашрия: 735700, ш.Хуљанд мањаллаи 20-ум,
бинои таълимии №3, утоќи 321-322. тел: (92) 828-85-28бинои таълимии №3, утоќи 321-322. тел: (92) 828-85-28

Теъдод 12000 нусха.Теъдод 12000 нусха.
Супориш №Супориш №______

Рўзнома дар ЉСК “НабРўзнома дар ЉСК “Набї ї фахрфахрїї” ” 
ба тарзи офсет нашр шудааст.ба тарзи офсет нашр шудааст.
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Њар нафас як лањза, 
њар як лањза як умри азиз...

Суруш

НОМГЎИ ИХТИСОСЊО БАРОИ ЌАБУЛИ ДОВТАЛАБОНИ
МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ

“ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ХУЉАНД БА НОМИ АКАДЕМИК
БОБОЉОН ЃАФУРОВ” ДАР СОЛИ ТАЊСИЛИ 2020-2021


