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Дастури методӣ оид ба ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии пеш аз 

рисолаи хатм мувофиқи стандарти давлатии таълимии таҳсилоти касбии 
ихтисоси 1-250103 «Иќтисодиѐти љањонї» ва нақшаҳои таълимии 
тахассусҳои ин ихтисос, ки бо қарори мушовараи Вазорати маориф ва илми 
Ҷумҳурии Тоҷикистон  тасдиқ карда шудаанд, таҳия карда шуда меѐрҳои 
асосӣ, мақсад ва вазифаҳои ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии пеш аз 
рисолаи хатм, инчунин талаботҳо оид ба навиштани ҳисоботро аз рӯи 
натиҷаи таҷрибаомӯзӣ дар бар мегирад. 

Дар назар гирифта шудааст, ки ҳангоми таҷибаомӯзии пеш аз рисолаи 
хатм донишҷӯѐн донишҳои дар давоми таҳсил дар донишгоҳ гирифтаи 
худро мустаҳкам намуда супоришҳои фардии рисолаи хатми тахассусиро 
бевосита дар истеҳсолот иҷро менамоянд. Намунаи супоришҳо, тарзи иҷрои 
онҳо, ҷадвали гузаронидани таҷибаомӯзӣ оварда шудаанд. 

Дар дастури таҷрибаомузии пеш аз рисолаи хатм инчунин талаботҳо 
ба ороиши ҳисобот оварда шуда намунаи пур кардани муқова, тарзи 
навишти матн, ҷойгиркунии графикҳо, тарзи дурусти сохтани ҷадвалҳо, 
истифода формулаҳо шарҳ дода шудаанд. 
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1. Мақсад ва вазифаҳои таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм 

 Мақсади таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм - мустаҳкам ва пурратар 

кардани донишҳое, ки дар раванди омӯзиши фанҳои иқтисодӣ, ноил 

гардидан ба малакаҳои таҳлили равандҳои иқтисодӣ, шинос шудан ба 

амалигардонии лоиҳаҳои инноватсионӣ, омӯхтани имконоти истифодаи 

таҷрибаи идоракуниро дар раванди фаъолияти иќтисодиѐти берунмарзї 

мебошад. 

 Вазифаҳое, ки барои ҳалли онҳо бояд фаъолияти донишљўѐн-

бакалаврҳо ҳангоми гузаштани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм равона 

карда шавад: 

- Аз худ намудан ва мустаҳкам кардани дониш ва маҳорати касбии 

донишљўѐн-бакалаврҳо, ки дар тамоми раванди таълим дар муассисаҳои 

маълумоти олӣ ба даст оварданд; 

- Санҷиши имконоти фаъолияти мустақилонаи бакалаврҳои оянда дар 

шароити истеҳсолоти муайян, ки ба амалиѐтњои иќтисодии берунмарзї 

шомил њастанд;   

- Љамъоварии маълумот ва тайѐр намудани рисолаи хатмї-тахассусї. 

Мутобииқи стандарти таълимӣ аз рӯйи ихтисоси 1-25010301- “Идораи 

фаъолияти иќтисодиѐти берунмарзї” ва нақшаҳои таълимӣ оид ба ихтисоси 

1-25010304- “Идораи инвеститсияи хориљї” барои донишљўѐн-бакалаврҳо 

таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм дар 8-ум семестр ба мўҳлати 4 ҳафта 

гузаронида мешавад.  

Таърихи таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм аз рӯйи нақшаҳои 

таълимї муқаррар мегардад. 

 

2. Мазмуни таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм 

Гузаронидани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм, дар навбати аввал 

бо мавзӯи рисолаи хатм, инчунин бо талаботи омӯзиши усулҳои ҳал 

намудани вазифаҳои иқтисодӣ, идоракунӣ ва ғайра муайян мегардад. 
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Ҳангоми гузаронидани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм талаботи 

ташкилї-таълимїи  “Муассисаи таълимии олӣ - истеҳсолот”, ва малакаҳои 

илмӣ, амалӣ  ва муносибати эҷодӣ ба ҳалли вазифаҳои тахассусӣ оид ба 

ихтисос, салоҳияти ихтисоснокӣ кор карда бароварда мешавад.  

Донишљў-бакалаври соли тањсилаш 4-сола бояд вазифаҳои зеринро ҳал 

намояд: 

- омӯзиши ҳуҷҷатҳои заминавї-ҳуқуқӣ ва меъѐрї ва маводњое, ки 

фаъолияти муассисаро муайян ва ба танзим медарорад; 

- таҳлили муҳити берунаи ташкилот ва коркарди шаклҳои ташкили 

мутобиқгардонӣ дар он; 

- муайян намудани бартариятҳои рақобатпазири ташкил, асосноккунӣ, 

интихоб ва амалигардонии стратегияҳои рақобатнок; 

- ошкор намудани мушкилоте, ки дар назди роҳбарони сатҳи миѐна ва 

поѐнии идоракунӣ дар фаъолияти ҷорӣ ва коркарди роҳҳои ҳалли онҳо ба 

вуҷуд меояд; 

- бандубасти сохтории ташкилот; 

- таҳлили фаъолияти хоҷагию иқтисодии ташкилот; 

- омӯзиши рӯйхати молтаъминкунандагон ва харидорон, ҳам дар 

дохили кишвар ва ҳам берун аз он; 

- шинос шудан бо бизнес-нақша; 

- омӯзиши усулҳои фаъолияти мутахассисони шўъбаи равобити 

иќтисодии берунмарзї; 

- ҷамъоварӣ ва коркарди маълумотҳо барои навиштани рисолаи хатмї-

тахассусї. 

Муассисаю ташкилотњои ѐридиҳанда барои гузаронидани 

таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм дар симои маќомотњои иљроияи 

мањаллии њоќимияти давлатии вилоятњо, шањру ноњияњои љумњурї, 

ташкилотҳои давлатӣ, тиҷоратӣ, ширкатҳои муштарак, ширкатҳои хориҷӣ 

ва намояндагии онҳо новоаста ба шакли моликияти онњо, шаклҳои гуногуни 
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ташкилию ҳуқуқии соҳаи истеҳсолӣ, ѐ соҳаҳое, ки хизмат мерасонанд, 

баромад карда метавонанд. 

Таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм бояд дар қисмҳои муассиса 

(ташкилот, идора)-ҳое, ки мутобиқи барномаи таҷрибаомӯзии пеш аз 

рисолаи хатм вазифаҳои иқтисодӣ, нақшавӣ, ташкилӣ ѐ идоракуниро иҷро 

мекунанд, гузаронда шавад. 

 

3. Тартиби ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзӣ 

Таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм ҷузъи ҳатмии раванди таълимии 

маълумоти олӣ буда, аз ҷониби Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (ДТТ) 

дар якҷоягӣ бо ташкилотҳои давлатӣ ва тиҷоратӣ, ки барои онҳо тайѐр 

намудани мутахассисонро ба роҳ монда шудааст, ташкил ва гузаронида 

мешавад. 

Таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм донишљўѐн-бакалаврон дар асоси 

шартномаҳое, ки донишгоҳ бо ташкилоту муассисањо новобаста ба шакли 

моликияти онњо мебандад ва ѐ дар асоси интихоби мустақилонаи 

донишљўѐн-бакалаврњо ташкил карда мешавад. 

Барои гузаронидани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм вобаста ба 

обекти мавзўи рисолаи хатм, фармони ректор асос шуда метавонад. 

Донишгоњ гузаронидани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатмро дар 

асоси барасмиятдарории ҳуҷҷатгузории он ташкил намуда, раванди 

таљрибаомўзиро бо омилҳои зерин таъмин мекунад: 

 бастани шартномаҳо оид ба ташкил намудани таҷрибаомӯзии пеш аз 

рисолаи хатми бакалаврҳо; 

 интишор намудани фармонҳо дар донишгоњ дар бораи гузаронидани 

таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм; 

  роҳнамоии ва роњбаладии донишҷӯѐн дар раванди таҷрибаомӯзии пеш аз 

рисолаи хатм; 

 назорат аз болои иҷроиши барномаи таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм. 
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Роҳбарии умумии таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатмро, масули 

таҷрибаомӯзӣ аз донишгоњ ба амал бароварда, роҳбарии бевоситаро бошад, 

устоди кафедра амалӣ мегардонад. Роҳбарии таълимї-методии раванди 

таљрибаомўзї аз тарафи шахси масъули кафедра ба роњ монда мешавад. 

Барои гузаронидани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм кафедра 

чунин корҳоро иҷро мекунад; 

 барномаи таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатмро омода намуда 

ба донишљўѐн пешнињод мекунад; 

 донишҷӯѐнро ба ҳадафҳо, вазифаҳо ва барномаи таҷрибаомӯзии 

пеш аз рисолаи хатм  шинос менамояд; 

 пешниҳод доир ба тақсимоти донишҷӯѐн оид ба таҷрибаомӯзии 

пеш аз рисолаи хатмро дар асоси объекти мавзўи рисола омода намуда, 

донишљўѐнро ба объекти тадќиќот сафарбар мекунад; 

 дастурњои методӣ доир ба гузаронидаи таљрибаомўзии пеш аз 

рисолаи хатмро барои бакалаврҳо омода намуда, барои расмикунонии 

ҳуҷҷатҳои ҳисоботї шароити мусоид фароњам меорад; 

 дар рафти гузаронидани таҷрибаомӯзӣ камбудию норасоњињоро 

ошкор ва дар вақташ бартараф намуда, дар ҳолати ногузир дар бораи онҳо 

ба роҳбарияти донишгоњ ва ташкилоте, ки дар онљо таљрибаомўзии пеш аз 

рисолаи хатм ба роњ монда шудааст, хабар медиҳад; 

 иҷроиши барномаи таҷрибаомӯзи пеш аз рисолаи хатмро таҳлил 

мекунад; 

 баъди ба итмом расидани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм 

ҳимояи ҳисоботҳои донишҷӯѐнро ташкил мекунад; 

 ба роҳбари масъули таҷрибаомӯзӣ аз донишгоњ дар бораи 

натиҷаҳои гузаронидани таҷрибаомӯзӣ ҳисобот пешниҳод мекунад.  

Ташкилот бошад, дар навати худ, барои гузаронидани таҷрибаомӯзии 

пеш аз рисолаи хатм барасмиятдарории ҳуҷҷатњои тасдиќкунандаи 

донишљўѐнро амалӣ гардонда, чунин омилҳоро таъмин мекунад: 
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 интишор намудани фармон оид ба ташкилот дар бораи қабул намудани 

донишҷӯѐн ба таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм мувофиқи шартномаҳои 

тарафайн, яъне байни роњбарияти донишгоњ ва корхона, муассисаю 

ташкилот новобаста ба шакли моликият, доир ба ташкили таҷрибаомӯзии 

пеш аз рисолаи хатм; 

 ба донишҷӯѐн фароҳам овардани шароитҳои мусоид барои гузаронидани 

таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм ва иҷрои барномаи он, ҳангоми зарурат 

бошад, инчунин ҷалб намудани донишҷӯѐн ба кор дар оянда. 

 Роҳбарии таҷрибаомӯзиро дар ташкилот шахсеро таин мекунанд, ки аз 

ҷониби роҳбари ҳамон ташкилот таъин гардидааст. Дар охир роҳбари 

таҷрибаомӯзӣ аз ташкилот барои донишҷӯ хислатнома дар бораи 

гузаронидани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатмро пешниҳод мекунад. 

(дар шакли хаттӣ). 

Ҳангоми гузаронидани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм донишҷӯ 

таҳти назорати роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз ташкилот барномаи 

таҷрибаомӯзиро иҷро карда, рафти иҷроиши онро дар рӯзномаи 

гузаронидани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм сабт мекунад. 

 Дар ҳафтаи охирини таҷрибаомӯзӣ донишҷӯ ҳисоботи хаттӣ дар бораи 

иҷрои барномаи таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатмро, тартиб медиҳад. 

Ҳисобот бояд ҳатман имзои роҳбари таҷрибаомӯзї аз ташкилотро дошта 

бошад. Дар муддати ду ҳафтаи аввали баъди таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи 

хатм мутоботқи нақша донишҷӯ ба роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз кафедра 

ҳисобот месупорад. Ҳангоми гузаронидани ҳимояи ҳисобот, донишҷӯ 

рӯзномаи таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатмро бо имзоҳои роҳбарон аз 

донишгоњ ва ташкилоте, ки дар он таҷрибаомӯзӣ гузаронидааст, бо тасдиқи 

мўҳрҳои донишгоҳ ва ташкилот, ҳисоботро дар бораи иҷрои таҷрибаомӯзии 

пеш аз рисолаи хатмро, пешниҳод мекунад. 
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4. Уҳдадориҳои донишҷӯ ҳангоми гузаронидани таҷрибаомӯзии пеш аз 

рисолаи хатм 

Донишҷӯ бояд: 

 дар муҳлати муқарраргардида макни гузаронидани таҷрибаомӯзии пеш аз 

рисолаи хатмро ба кафедра пешниҳод кунад; 

 дар вақташ ба кафедра дар бораи иваз шудани макони таҷрибаомӯзии пеш 

аз рисолаи хатм хабар диҳад; 

 вазифаҳоеро, ки дар барномаи таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм пешбинӣ 

шудаанд, иҷро намоянд; 

 ба тартибу қоидаҳое, ки дар дохили ташкилот ҷорианд, итоат кунад; 

 қоидаҳои ҳифзи меҳнат ва беҳдошти истеҳсолиро риоя намояд; 

 дар рӯзномаи таҷрибаомӯзии худ дар бораи хусусияти иҷрои корҳо ва 

супоришҳо қайдҳоро сабт кунад; 

 барои тасдиқ ба роҳбари  таҷрибаомӯзӣ аз ташкилот ҳисобот пешниҳод 

намояд, ки бо талаботи барномаи таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм  

мутобиқат кунад; 

 дар муҳлати муқарраргардида ба кафедра ҳисобот ва рӯзномаро пешниҳод 

намояд; 

 ҳисоботро дар мӯҳлати муқарраршуда ҳимоя кунад. 

 

5. Талабот ба мазмун ва шакли ҳисоботи  таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи 

хатм 

Мазмуни ҳисобот аз рӯйи натиҷаҳои таҷрибаомӯзӣ аз мавзӯи рисолаи 

хатм вобаста аст. Ҳисобот аз рӯйи натиҷаҳои таҷрибаомӯзӣ бояд хусусияти 

таҳлилӣ дошта бошад.  

Ҳисобот бояд ба талаботи барномаи додашуда мувофиқат карда, 

мақсад ва вазифаҳои таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатмро инъикос кунад.  

 Ҳангоми омода намудани ҳисобот бояд ба усулҳои амалии ҳалли ин ѐ 

он масъалаҳо диққат дода, пешниҳодот оид ба баланд бардоштани 
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маҳсулнокии фаъолияти ташкилот кор кард шуда, ба роњбарияти ташкилот 

пешнињод карда шавад. 

 Доир ба шаклгирӣ ва барасмиятдарории ҳисобот талаботи дар боло 

зикршуда ҳамчун кори илмии донишҷӯ, ки дар тӯли таълим дар донишгоҳ 

иҷро карда шуд, пешниҳод карда шавад. 

Ҳисобот аз рӯйи натиҷаҳои таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм ба худ 

қисматҳоро дорад, ки мазмуни онҳо бо мақсаду вазифаҳои таљрибаомўзї 

муайян карда мешавад. Қисматҳои ҳатмии њисоботи таљрибаомўзї инҳоянд: 

 саҳифаи (варақи) якум (замимаи 1) 

 мундариҷа; 

 муқаддима; 

 қисмати асосӣ; 

 хулоса; 

 рӯйхати адабиѐтњои истифодашуда; 

 замима; 

 

Муқаддима  бояд дорои чунин мазмун бошад: 

- аҳамиятнокии мавзӯи интихобшуда кушода дода шавад; 

- шакл ва намуди фаъолияти ташкилот, аҳамияти вай дар иқтисодиѐти 

миллӣ нишон дода шавад. 

 

Қисмати асосӣ 

Қисмати асосӣ аз ду то се зерќисматњоро дар бар гирифта метавонад.  

Дар зерќисмати якуми қисмати асосӣ, мазмуни мафҳумҳо, ки барои 

таҳлили минбаъда истифода мешавад, инчунин дар бораи таърихи ташкили 

муассиса  маълумотњо гирдоварда мешавад. 

Тарз ва усулҳои гузаронидани таҳлил, ҳисоб ва муайян карда мешаванд.  

Бояд ба инҳо диққат дод: 

- ба нишондињандањои асосии муњандисї-иқтисодии ташкилот ва 

муассиса (махсусиятҳои корхона, тахасуснокии истеҳсолот, номгӯйи 
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маҳсулоти истеҳсолшаванда ва хизматҳо, ба сатҳи техникӣ ва сифати 

маҳсулот, хизматҳо, ба хусусиятҳои миқдорӣ оид ба ҳаҷм ва сохтори 

маҳсулот, хизматҳо, миқдори кормандон ва ғ.); 

- ба сохтори истеҳсолӣ ва ташкилии муассиса; 

- ба омилҳои асосии равандҳои истеҳсолӣ ва меҳнатӣ (таркиб ва сохтори 

фондҳои асосӣ ва гардони истеҳсолӣ; таркиб, сохтор ва тахассуснокии 

кадрҳо; сохтори хароҷот барои истеҳсоли маҳсулот ѐ хизматҳо). 

Дар зерќисмати дуюми қисми асосӣ маълумотҳои воқеии корхонаи 

таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм аз рӯйи мавзӯи интихобшуда таҳлил 

гардида, нақшаҳо, расмҳо, диаграммаҳо, истифодаи усулњои самараноки 

идораи ФИБ оварда шуда, аз рӯйи натиҷаҳои таҳлили гузаронидашуда 

мулоҳизаҳо ба пешнињод карда мешавад. Нишондодҳои иқтисодӣ дар рафти 

тараќќиѐти корхона (дар ду, се ва зиѐда солҳои ҳисоботи ва соли 

банақшагирифтаро ҳисоб карда) бо мақсади ошкор кардани тамоюлҳо, 

таҳлил карда мешаванд.  

Зерќисмати сеюми ќисми асосї  аз пешниҳод оид ба баланд бардоштани 

маҳсулотнокӣ, ҳалли масъалаҳое, ки дар номи мавзӯи интихобшуда муайян 

гардида аст, механизми мушаххаси амалигардонии онҳо бо истифода аз 

усулњои самараноки идораи ФИБ, иборат мебошад. 

Дар хулоса фикру мулоҳизаҳо ва пешниҳодот оварда мешаванд. 

Рӯйхати манбаъҳои истифодашуда. 

Дар онҳо номи ҳуҷҷатҳои дохилии муассиса (ташкилот, идора), 

ҳисоботи оморӣ, идоравӣ, ҳисоботҳои молиявӣ, манбаъи маълумот, 

санадҳои меъѐрї – ҳуқуқӣ, веб-сайтҳо нишон дода мешавад. 

Замима. Маводҳо – навиштаҷотҳо, суратҳо, нақшаҳо, ҷадвалҳои 

нақшавӣ оварда мешаванд.  

Ҳаҷми ҳисобот бояд аз 25 то 30 саҳифаро фаро гирад. 

 

                     

 



12 
 

6.Талабот нисбати ороиш ва башаклдарории ҳисобот оид ба таҷрибаомӯзии 

пеш азрисолаи хатм 

  Ҳисобот оид ба таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм мутобиқи 

талаботҳои зерин ороиш ва шакл мегирад: 

- ҳисобот дар қоғази ҳаҷми А4 (210 х 290мм.), аз як тарафи варақ иҷро 

карда мешавад; 

- майдон: паҳноӣ аз рост – 30мм; аз боло, аз поѐн, аз рост – 5мм; 

- шрифт (ҳарф) – Times New Roman Тj; 

- андозаи шрифт (ҳарф) – 14; 

- фосилаи байнисатрҳо – 1,5; 

- ҳамвор ва тахт кардани матн аз рӯйи паҳноӣ; 

- рақамгузории саҳифаҳо  - аз рост дар поѐн (варақи якум, мундариҷа 

рақам гузошта намешавад). Рақамгузории саҳифаҳо аз муқаддима оғоз 

мегардад; 

- ҳаҷми кор қариб 25-30 варақ; 

- саҳифаи якуми кор аз рӯйи намуна ороиш дода мешавад (замима 1). 

Бо ҳисобот бояд инҳо бошанд: 

- рӯзномаи пуркардашудаи таҷрибаомӯзии гузаронидашуда; 

- мулоҳиза (хислатнома)-и роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз муассиса 

(ташкилот), бо муҳри муассиса; 

Натиҷаҳои таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм аз ҷониби донишҷӯѐн 

дар моҳи апрел ҳимоя карда мешаванд.  

 Иттилоот дар бораи таърихи мушаххас ва вақти ҳимоя дар кафедраи 

идораи фаъолияти иќтисодиѐти берунмарї ҷойгир карда мешавад. Дар 

рафти гузаронидани таҷрибаомӯзӣ ва ҳимояи ҳисобот донишҷӯ бояд 

ахбороти молиявӣ, идоравӣ, оморӣ ва дигарро таҳлил карда тавонад, 

пешниҳодотро оид ба баланд бардоштани самаранокии идоравии 

субъектҳои хоҷагидориро коркард карда тавонад. Ҳангоми ҳимояи 

натиҷаҳои таҷрибаомӯзӣ фикру мулоҳизаҳоро, вобаста ба он ки бисѐре аз 



13 
 

маводи ҷамънамуда ва коркардшуда ба рисолаи хатми тахассусӣ дохил 

мешаванд, дар оянда истифода бурда тавонад.  

 Донишҷӯе, ки барномаи таҷрибаомӯзиро иҷро накардаасту аз ҷониби 

роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз ташкилот баҳои манфӣ гирифтааст, такроран ба 

таҷрибаомӯзӣ равон карда мешавад. 

Натиҷаҳои таҷрибаомӯзӣ дар маҷлиси кафедра ҷамъбаст карда 

мешавад, таҳлили натиҷаҳои иҷрои барномаи таҷрибаомӯзӣ, омодасозии 

пешниҳодот оид ба мукаммалгардонии ташкилии он низ. Баҳои 

таҷрибаомӯзӣ дар вараќањои бањоњо, ки ба маркази бақайдгирӣ супорида 

мешавад, гузошта мешавад. 
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Замима 1 

ВАЗОРАТИ  САНОАТ ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ НАВИ 
  ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
ДОНИШГОЊИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЉИКИСТОН 

ФАКУЛТЕТИ ИЌТИСОДИЁТИ ЉАЊОН ВА МАРКЕТИНГ  
КАФЕДРАИ ИДОРАИ ФАЪОЛИЯТИ ИЌТИСОДИЁТИ БЕРУНМАРЗЇ  

 
 
 

 
 
 

 
 

Њисобот 
оиди таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм дар  ҶСК “Гулитони Душане” 

 
 
 
Супорид:                                                                                    донишљўи курси 4  
                                                                                                     ихтисоси 1-25010301т  
                                                                              ___________ Атоев Суатулло   
                                                                                     (имзо) 
 
 
 
Роњбар  аз ҶСК “Гулистони Душанбе”        __________    Бегов Д.М.  
                                                                                     (имзо)                                                             

 

Роњбар  аз ДДТ                                                ___________Маликов Ф.Ш.  
                                      (имзо) 

 

 

Маликов Ф.Ш.                                                __________       ____________                                                                    

                                                                       (бахо)                    (имзо) 

 

 

 

 

 

 

Душанбе- 2018 
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Замима 2 

Љ 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
№24                                                                        27.02.2019с. 

          
                                                                                     Ба Директори генералии 

                                                                                     ҶСК “Гулистони Душанбе” 
                                                                                     Бегов Д.М.  

 
                                                    ДАРХОСТ 

 
Раѐсати факултети Иќтисодиѐти љањон ва маркетинги Донишгоњи 

технологии Тоҷикистон аз Шумо эњтиромона хоњиш менамояд, ки ба 

донишљўи бахши 4-уми ихтисоси 1-25010301- «Идораи фаъолияти 

иќтисодиѐти берунмарзї»  тоев Сунатулло  барои гузаштани  

таљрибаомўзии пеш аз рисолаи хатм  аз  01.03.2019с.  то   01.04.2019с.  иљозат 

дињед. 

 
 
 
Декани факултети ИЉ ва М                                                  Сатторов А.А.                                                           
 
 
 
Мудири кафедраи ИФИБ                                                      Акилљонов Ф.Ш. 
  
                                                                                          
 
 
 
 
 
 

 
 

ДОНИШГОҲИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

ТОЉИКИСТОН 

ТЕСHNOLOGICAL  

UNIVERSITY OF  

TAJIKISTAN 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕСHNOLOGICAL UNIVERSITY OF  

TAJIKISTAN 

 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, 734061, Душанбе, кӯчаи Н. Каробоев 63/3.  
63/3 - N. Karaboev Street, 734061 – Dushanbe, TAJIKISTAN 

Tel: +992-372-347987, 344709. Fax: +992-372-347988. E-mail: dtt@tut.tajik.net.  http: // tut.tajnet.com 

  

 

 

 

 

mailto:dtt@tut.tajik.net


16 
 

Замима 3 

Намунаи варақаи супориши фардии донишҷӯ барои таҷрибаомӯзии пеш 

аз рисолаи хатм 

 Донишгоњи технологии Тољикистон 

Кафедраи идораи фаъолияти берунмарзї 

 

                                                                                                        «Тасдиќ  мекунам» 
Мудири кафедраи ИФИБ 
________Акилљонов Ф.Ш. 

                                                                                  «___»_________2019с. 
 
 

Супориши фардии 
 таљрибаомўзии пеш аз рисолаи хатми  донишљўи бахши 4-и гурўњи  

1-25010301т 
____________________________________________________________________ 

Ному насаби донишљў 

 

СУПОРИШ: 

Тањияи барномаи рушди фаъолияти иќисодиѐти берунмарзии ЉСК 

«Гулистони Душанбе» 

 

Мўњлати иљрои супориш то 01.03.19с. 

 

Роњбари таљрибаомўзї:      _______________Маликов Ф.Ш. 
                                                                        (имзо)              
 

Ќабул кард:                                        _______________  Атоев Сунатулло      
                                                                          (имзо) 
«01» марти соли 2019 

  

 

Душанбе-2019 
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Замимаи 4.  

Намунаи пур кардани мундариљаи њисобот 
 
  Саҳ. 
 МУҚАДДИМА__________________________________________ 4 

1 Маълумоти мухтасар  дар бораи фаъолияти ЉСК «Гулистони 
Душанбе»________________________________________________ 

 
5 

2 Таҳлили вазъи иќтисодї-молиявии фаъолияти корхона_______ 10 

3 Таҳияи дурнамои рушди фаъолияти иќтисодии берунмарзии 

корхонаи ҶСК «Гулистони Душанбе»_______________________ 

 
15 

 Хулоса__________________________________________________ 25 
 Рӯйхати адабиѐтҳои истифода шуда________________________ 26 

 Замимаҳо________________________________________________ 27 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


