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Дастури методӣ оид ба ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии 

таълимӣ мувофиқи стандарти давлатии таълимии таҳсилоти касбии ихти-

сосҳои 1-250103 ва нақшаҳои таълимии ин ихтисосҳо, ки бо қарори мушова-

раи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  тасдиқ карда шудаанд, 

таҳия карда шуда меѐрҳои асосӣ, мақсад ва вазифаҳои ташкил ва гузарони-

дани таҷрибаомӯзии таълимӣ, инчунин талаботҳо оид ба навиштани ҳисобо-

тро аз рӯи натиҷаи таҷрибаомӯзӣ дар бар мегирад. 

Дар назар гирифта шудааст, ки ҳангоми таҷибаомӯзии таълимӣ до-

нишҷӯѐн донишҳои дар давоми се нимсолаи таҳсил гирифтаи худро му-

стаҳкам намуда супоришҳои фардии тахассусиро иҷро менамоянд. Намунаи 

супоришҳо, тарзи иҷрои онҳо, ҷадвали гузаронидани таҷибаомӯзии таълимӣ 
оварда шудаанд. 

Дар дастури методї инчунин талаботҳо ба ороиши ҳисобот оварда 

шуда, намунаи пур кардани муқова, тарзи навишти матн, ҷойгиркунии гра-

фикҳо, тарзи дурусти сохтани ҷадвалҳо, истифода формулаҳо шарҳ дода 
шудаанд. 
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Муқаддима 

 Мақсади таҳия намудани дастури методӣ оид ба таҷрибаомӯзии 

таълимии донишҷӯѐни курси 2-и ихтисоси 1-250103 «Иќтисодиѐти љањонї» 

ба низом даровардани таҷрибаомӯзии таълимии донишҷӯѐн барои омодасо-

зии касбӣ мувофиқи талаботҳо ба донишу малакаи донишҷӯѐн дар асоси та-

лаботҳои стандарти давлатии тайѐр намудани мутахассисони ихтисоси 1-
250103 мебошад. 
  Дар дастури методии мазкур мақсад ва вазифаҳои таҷрибаомӯзии до-

нишҷӯѐни курси 2-и ихтисоси 1-250103, мӯхлатҳои гузаштани он оварда 

шудаанд. Дар назар дошта шудааст, ки донишҷӯѐн аз рӯи фанҳои омӯхта-

шуда супоришҳои фардии тахассусиро иҷро намуда аз рӯи натиҷаи таҷри-

баомӯзӣ ҳисобот пешниҳод менамоянд. Инчунин боиси ќайд, ки таљри-
баомўзии таълимї њамчун иннаи авали ташкили раванди таљрибаомўзї дар 
мактабњои олї эътироф карда шудааст.  
 Талаботҳо ба таҳияи ҳисобот, тарзи ороиши ҳисобот дар дастури ме-

тодӣ пурра шарҳ дода шудаанд. 
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1. Мақсад, вазифаҳо и мӯхлатҳои гузаштани таҷрибаомӯзии таълимӣ 
  

Мақсади таҷрибаомӯзии таълимии донишҷуѐни ихтисоси 1-250103  му-

стакам намудани донишҳои назаривию амалии дар давоми таҳсил омӯхта-

шуда ва омодасозии онҳо барои аз худ намудани фанҳои тахассусӣ, тасавву-

рот пайдо намудан нисбати малакаю маҳорати касбӣ  ва шинос шудан бо 

фаъолияти касбӣ мебошад. Таҷрибаомӯзии таълимӣ дар кафедраҳои до-

нишгоҳ дар ҳаҷми 2 кредит дар давоми таҳсили  нимсолаи 4 ҳар ҳафта дар 

ҳаҷми 2 соат  ташкил карда мешавад. 

Гузаштани таҷрибаомӯзӣ ба донишҳои назариявӣ ва малакаҳои амалии 

омӯзиши фанҳои зерин такья карда мешавад: 
- Назарияи иќтисодї; 
- Иќтисодиѐти љањонї; 
- Фаолияти иќтисодии берунмарзии корхона; 
- Муносибатњои иќтисодии берунмарзї; 
- Математикаи олӣ; 

- Асосҳои барномасозӣ. 

Дар раванди таҷрибаомӯзӣ донишҷӯѐн бояд масъалаҳои зеринро ҳал 
намоянд: 

-   ҷустуҷуи адабиѐтҳо, сарчашмаҳо ва кор карда тавонистан бо адаби-

ѐтҳои тахассусӣ; 

 шинос шудан бо талаботҳои бозори меҳнат нисбати донишу малакаи 

мутахассисони соҳаи фаъолияти иќтисодиѐти берунмарзї; 

 истифода бурда тавонистани донишҳои назариявӣ барои ҳалли 

масъалаҳои амалӣ. 

Дар натиҷаи гузаштани таҷрибаомӯзии таълимӣ донишҷуѐн бояд: 
 донанд: 

 асосњои заминавии корхонањое, ки дар фаъолияти иќтисодии берун-
марзї ширкат меварзанд; 

 санадњои мейѐрї-њуќуќие, ки фаъолияти иќтисоди берунмарзии корхо-
нањои саноатию хизматрасониро танзим мекунад; 

 хусусияти ташкил ва фаъолияти корхонањое, ки ба раванди фаъолияти 
иќтисодиѐти берунмарзї шомил њастанд.  
Тавонад: 
- дуруст ташкил намудани љои корї вобаста ба иљрои корњои иљроша-

ванда доир ба ФИБ; 
- дуруст ба роњ мондани гардиши њуљљатњо доир ба фаъолияти иќтисо-

диѐти берунмарзї; 
- ташкил намудани љараѐни њамкорї бо маќомотњои давлатие, ки 

фаъолияти иќтисодиѐти берунмарзиро танзим мкунанд; 
- сохта тавонистани њисобот доир ба корњои сомон расида дар раванди 

фаъолияти иќтисодиѐти берунмарзї. 
 

2. Нақшаи гузаштани таҷрибаомӯзии таълимӣ 
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Тартиби баргузории таҷрибаомӯзии таълимӣ аз чунин давраҳо иборат 
аст: 

1. Гирифтани супориши таҷрибаомӯзӣ. 

2. Ҷамъоварӣ ва омӯзиши адабиѐтҳо барои ҳалли масъалаи гузошта-
шуда. 

3. Иҷрои масъалаи гузошташуда 

4.  Омода намудани ҳисобот ва пешниҳоди он ба роҳбари таҷри-

баомӯзӣ 

5. Ҳимоя намудани ҳисобот. 
 

3. Иҷрои супоришҳои фардӣ 
 

Роҳбари таҷрибаомӯзӣ донишҷуѐни гурӯҳро љамъ намуда ба ҳар як до-

нишҷӯ супориши фардии таҷрибаомузии таълимиро тақсим менамояд. 

Мақсади таҷрибаомӯзӣ, рӯзҳои баргузории таҷрибаомӯзӣ, тарзи иҷро ва 

мӯҳлати иҷрои супориш, навиштани ҳисобот фаҳмонида шуда нишондодҳои 

методӣ оид ба ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии таълимӣ тақсим кар-
да мешавад. 

Номгӯи супоришҳои фардӣ дар ҳар соли таҳсил таҳия карда шуда дар 

кафедра тасдиқ карда мешавад. Намунаи номгӯи супоришҳои фардии таҷри-

баомӯзии таълимии донишҷуѐн чунин шуда метавонад: 
1. Дар асоси маълумотњои оморї гузаронидани тањлилњои аналитикї 

ва инъикос намудани он дар љадвали тањлилї ва график; 
2. Бо маълумотњои оморї гузаронидани тањлилњои регрисинонї ва 

коррелятсионнї; 
3. Доир ба нишондињандањои макроиќтисодї љамънамудани маълумот 

дар 5 соли охир, тањлил намудани он ва инъикос дар график; 
4. Љамъоварии номгўи адабиѐтњои илмї доир ба назарияњои мак-

табњои илмї-иќтисодї(ба монанди тадќиќи сабабњои боигарии халќњо)  
 

4. Роҳбарии таҷрибаомӯзии таълимӣ 
 
Роҳбарии умумӣ ва методии таҷрибаомӯзии таълимиро кафедраи та-

хассусӣ (Идораи фаъолияти иќтисодиѐти берунмарзї) ба ӯҳда дошта, аз 

ҳисоби омӯзгорони кафедра барои ҳар як гурӯҳи академӣ роҳбари таҷри-

баомӯзии таълимии донишҷӯѐн таъин карда мешаванд.  

Роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз донишгоҳ вазифадор аст: 

 таҳия ва дар кафедра тасдиқ намудани номгӯи мавзӯҳои супоришҳои 

фардии таҷрибаомӯзии таълимии донишҷӯѐн: 

 таъмини гузаронидани маҷлиси ташкилӣ ва ба донишҷуѐн тақсим 

намудани мавзӯҳои супоришҳои фардӣ, нишондодҳои методӣ оид ба 

таҷрибаомӯзии таълимӣ; 

 таъмини дар сатҳи сифатан баланд гузаштани таҷибаомӯзии донишҷӯ 

ва мувофиқати ӯ ба барномаю супоришҳои гузошташуда; 
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 ташкили шароити мувофиқ, роњбалади намудани донишљў, ва агар 
фаъолият дар китобхонаи донишгоњ ба роњ монда шуда бошад, дар ин 
раванд шинос намудан бо дастурамалҳои техникаи бехатарӣ ва зид-

дисӯхторӣ; 

 назорати иҷрои ҷадвали таҷрибаомӯзӣ; 

 таҳлил ва қабули ҳисоботхои донишҷӯѐн; 

 ба мудири кафедра пешниҳод намудани ҳисоботи натиҷаи таҷри-

баомӯзии таълимии донишҷуѐни гурӯҳ. 
 

5. Ҳуқуқ ва вазифаҳои донишҷӯ дар давраи таҷрибаомӯзии таълимӣ 
 
Пеш аз оғози таҷрибаомӯзии таълимӣ донишҷӯ вазифадор аст, ки су-

пориши фардии таҷрибаомӯзии таълимиро аз роҳбари таҷрибаомӯзӣ қабул 

намояд. Баъди қабули супориш бо нишондодҳои методӣ оид ба гузаштани 

таҷрибаомӯзии таълим шинос гардад. Давомнокии таҷрибаомӯзӣ, вақт ва 

рӯзҳои таҷрибаомӯзӣ мувофиқи ҷадвали аз тарафи декани факултет тасдиқ 
гардида ташкил карда мешавад. 

Дар давоми таҷрибаомӯзии таълимӣ донишҷӯ ба ягон сохтори до-

нишгоҳ, ки макони таҷрибаомӯзӣ ҳисоб мешавад, ҳамчун аъзои коллектив 

шомил мегардад ва ӯҳдадор аст, ки қоидаҳои тартиботи меҳнат, техникаи 

бехатарӣ ва тозагии санитариро риоя намояд.  

Дар давоми таҷрибаомӯзӣ донишҷӯ вазифадор аст, ки маводҳои лози-

миро барои навиштани ҳисобот ҷамъоварӣ намояд ва ҳисоботро мувофиқи 

талабот таҳия намояд. 

Дар муддати таҷибаомӯзӣ донишҷӯ вазифадор аст: 

 супориши мувофиқи барнома дар назар дошта шударо пурра иҷро 
намояд; 

 ҳамаи супоришҳои маъмурии роҳбари таҷрибаомӯзиро иҷро намояд; 

 ба ҳамаи қоидаҳои тартиботи дохилии корхона итоат намояд; 

 қоидаҳои ҳифзи меҳнат, техникаи бехатарӣ ва тозагии санитариро 

омӯхта онҳоро риоя намояд; 

 дар мӯхлати муайяншуда ҳисоботро тартиб ва ба роҳбари таҷри-

баомӯзӣ пешниҳод намояд. 

Баъди ба анҷом расидани мӯхлати таҷрибаомӯзӣ донишҷӯ ҳисоботи 

худро ба роҳбари таҷрибаомӯзӣ пешниҳод менамояд. 

Дар давоми таҷрибаомӯзӣ дониншҷӯ ҳуқуқ дорад, ки ба саволҳои худ 

оид ба иҷрои супориш ва навиштани ҳисобот барои машварат ба роҳбари 

таҷрибаомӯзии худ муроҷиат намояд. 
 

6. Ҷадвали ташкили таҷрибаомӯзии таълимӣ 
 

 

Давраҳои иҷроиш 
Ҳафтаҳо 

Ҳафтаи 
аввал 

Ҳафтаҳо
и 2-7 

Ҳафтаи 8 Ҳафтаи 9 
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Шаклҳои назорат ГСФ ИС Ҳ ҲҲ 

 

Ишораҳои шартии шаклҳои назорат: 

ГСФ – гирифтани супоришҳои фардӣ; 

ИС – иҷрои супоришҳо; 

Ҳ – омода намудани ҳисоботҳо 

ҲҲ – ҳимояи ҳисоботҳо 

Эзоҳ: Дар давоми як ҳафтаи нимсолаи таҳсил 2 соат барои таҷрибаомӯзии 

таълимӣ дар назар дошта шудааст. 
 

7. Талаботҳо ба омода намудани ҳисоботи таҷрибаомӯзии таълимӣ 
 

  Ҳисобот оид ба гузаштани таҷрибаомӯзии таълимӣ бояд дар худ чунин 

қисмҳоро дошта бошад: 

 муқова (намунаи он Замимаи 1 оварда шудааст); 

 варақаи супориш (намунаи он Замимаи 2 оварда шудааст) 

 мундариҷа (намунаи он дар Замимаи 3 оварда шудааст); 

 муқаддима; 

 қисми асосӣ: 
o Тавсифи кўтоњи гузаронидани тањлили иќтисодии ФИБ (мисол, 

дар асоси маълумотњои оморї гузаронидани тањлилњои анали-
тикї); 

o Тавсифи кўтоњи инъикос намудани тањлили иќтисодии ФИБ дар 
график (мисол, дар асоси маълумотњои оморї гузаронидани 
тањлилњои регрисинонї ва коррелятсионнї ва инъикоси он дар 
график); 

o Тавсифи кўтоњи адабиѐтњои илмї доир ба гузаронидани 
тањлилњои иќтисодии ФИБ (ба монанди тадќиќ доир ба сабабњои 
боигарии халќњо) 

o Тавсифи кӯтоҳи тарзи иҷрои супориши фардӣ. 

 хулоса; 

 руйхати адабиѐт ва сарчашмаҳои истифодашуда; 

 замимаҳо. 

Ҳаҷми ҳисоботи таълимӣ бояд 15-20 саҳифаро ташкил намояд. Агар 

супориши иҷрошуда ҳуҷчат бошад, он замима карда мешавад. 

Намунаи муқова дар замимаи 1 оварда шудааст. 

Дар мундариҷа ҳамаи қисмҳои ҳисобот бо нишон додани саҳифаҳо 
оварда мешавад. Намунаи он дар замимаи 3 оварда шудааст. 

Дар муқаддима мақсад, вазифаҳо ва давраҳои гузаштани таҷри-

баомӯзии таълимӣ дарҷ карда мешавад. 

Дар қисми «Тавсифи кўтоњи гузаронидани тањлили иќтисодии ФИБ 
(мисол, дар асоси маълумотњои оморї гузаронидани тањлилњои аналитикї)» 
оид ба нишондињандањои макроиќтисодї гиргардиши савдои берунмарзї 
маълумоти  мухтасар оварда шуда, тањлилњои амиќ пешнињод карда меша-
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вад. 
Дар қисми «Тавсифи кўтоњи инъикос намудани тањлили иќтисодии 

ФИБ дар график (мисол, дар асоси маълумотњои оморї гузаронидани 
тањлилњои регрисинонї ва коррелятсионнї ва инъикоси он дар график)» дар 
асоси маълумотњои омории тањлил карда шуда, бояд натиљањои тањлил дар 
график нишон дода шавад. 

Дар ќисми «Тавсифи кўтоњи адабиѐтњои илмї доир ба гузаронидани 
тањлилњои иќтисодии ФИБ (ба монанди тадќиќ доир ба сабабњои боигарии 
халќњо)» бояд љамъоварии адабиѐтњои илмие, ки доир ба гузаронидани 
тањлилњои иќтисодии ФИБ бахшида шудааст, пешнињод шавад. 

Дар қисми «Тавсифи кӯтоҳи тарзи иҷрои супориши фардӣ» тартиби 

иҷрои супориши фардӣ бо ѐрии ин ѐ он барномаи компютерии иҷрошуда 

пурра шарҳ дода мешавад. 

Дар «Хулоса» натиҷаҳои асосии таҷрибаомӯзии таълимӣ, дараҷаи 

иҷрои босифати супориши додашуда ва истифодаи он дар амал, пеш-

ниҳодҳои донишҷӯ оварда мешаванд.. 

Дар «Руйхати адабиѐт ва сарчашмаҳои истифодашуда» номгӯи 

ҳуҷчатҳои меѐрию ҳуқуқӣ, адабиѐтҳо ва сарчашмаҳои барои иҷроиши супо-

риш ва навиштани ҳисоботҳо истифода шуда оварда мешаванд 

Дар «Замимамаҳо» дар ҳолати мавҷуд будан нусхаи ҳуҷчати иҷрои су-

пориши фардӣ, графикҳо, иқтибосҳо ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки донишҷӯ лозим 

медонад, ҷойгир карда мешаванд. 
 

8. Ҷамъбасти натиҷаи таҷрибаомӯзии таълимӣ 
 
Баъди ба охир расидани таҷрибаомӯзии таълимӣ донишҷӯ ҳисоботи 

худро дар назди комиссияи кафедра ҳимоя намуда аз рӯи натиҷаи он ба 

таҷрибаомӯзии донишҷӯ аз рӯи низоми баҳогузории донишгоҳ холгузорӣ ва 

баҳо монда мешавад. Ҳангоми баҳогузорӣ дараҷаи иҷрои супориш, мазмун 

ва дурустии таҳияи ҳисобот, инчунин ҷавобҳои донишҷӯ ба саволҳои дар 

раванди ҳимоя додашуда ба ҳисоб гирифта мешаванд.  

Баҳои натиҷаи таҷрибаомӯзӣ ба натиҷаи умумии сессияи тобистона ва 

таъин намудани стипендия ба ҳисоб гирифта мешавад. Дар ҳолати дар 

мӯхлатҳои муайяншуда ҳимоя накардани ҳисобот такроран ҳимоя намудани 

он дар асоси маблағгузории иловагӣ дар ҳаҷми 2 кредит ба роҳ монда меша-
вад. 

Донишҷӯе, ки бо сабабҳои узрнок таҷрибаомӯзии таълимӣ нагузашта-

аст, ба таҷрибаомӯзии таълимии такрорӣ фиристонида мешавад. До-

нишҷуѐне, ки барномаи таҷрибаомӯзии таълимиро иҷро накардаанд, ва ѐ дар 

вақти ҳимояи ҳисобот соҳиби баҳои ғайриқаноатбахш гаштаанд, мувофиқи 

қоидаҳои хориҷкунии донишҷӯѐн аз донишгоҳ хориҷ карда мешаванд. 
 

 9. Талаботҳо оид ба ороиши ҳисоботи таҷрибаомӯзии таълимӣ  

Матни ҳисоботи таҷибаомӯзии таълимӣ бояд дар коѓази стандартии 
сафеди формати А4 чоп карда мешавад. Барои навиштани матн барномаи 
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MS Word  истифода бурда мешавад. Ҳангоми таҳияи матн ҳамаи асбобҳо ва 

қолабҳои зарурии ин барномаи таҳрири матнҳо бояд истифода бурда 
шаванд. 

Матни ҳисобот дар як тарафи вараќ бо интервали якуним, баландии 
њарфњо ва раќамњо на камтар аз 1.8 мм (шрифти Times New Roman Tj, 

андозаи 14) ҳуруфчинӣ карда мешавад. Андозаи њошияњо: аз чап –на камтар 
аз 25 мм, аз рост – на камтар аз  10 мм, аз боло  на камтар аз  15 мм ва аз 
поѐн на камтар аз  15 мм. 

Њар як љузъи сохторї (муќаддима, ќисм, боб, параграф ва ѓ.) бояд аз 
сањифаи нав сар шавад. Сарлавњањои љузъиѐти сохторї бояд дар миѐнаи сатр 
бе нуќта дар охирашон ва бе зерхат  бо њарфњои калони ѓафс љойгир карда 
мешаванд (масалан, МУЌАДДИМА). Сарлавњањои зерќисмњо бошанд, аз 
њошияи абзатсї бо хатњои хурди ѓафси зерхатдор бе нуќта дар охирашон 
оѓоз мегарданд (масалан, 1.1. Гузориши масъала). Фосилаи байни сар-
лавњањо аз матни асосї набояд аз як интервал зиѐд бошад. Зерќисмњои да-
раљањои пасттар (2-юм ва ѓ., масалан, 1.2.4.) бо њарфњои муќаррарии шрифти 
курсив бе нуќта дар охирашон навишта мешаванд. 

Матни ҳисобот њангоми зарурат метавонад бо расмњо, љадвалњо, 
накшањо, схемањо њамроњї карда шавад. Формати расм набоят аз формати 
стандарти А4 калон бошад. 

Ҷадвалҳо. 
Љадвалњо аз рўи тартиби зерин раќамгузорї мешаванд: 
Љадвали <раќами боб>.<раќами љадвал дар боб> 
Чунин маълумот аз канори  рости вараќ  љой мегирад.  
Љадвал бояд ном дошта бошад, ки дар марказ љойгир мешавад. 
 
Масалан, 

Љадвали  1.1. 

Нишондодҳои иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Нишондодҳо 2014 2015 2016 

1 2 3 4 

Суръати афзоиши ҲМД 

дар соли гузашта 

111,0 110,3 106,7 

Индекси истеҳсолоти 

саноатӣ 

109,8 115,1 110,4 

яъне: 1-боби якум, 1- ҷадвали якум 
 

Агар љадвал дар сањифаи мазкур љойгир нашавад, пас барои људокунии 
он чунин амал мекунанд: 

а) Дар поѐни сарлавња (номи майдонњо) сатри иловагї бо раќамгузории 
майдонњо гузошта мешавад. 

б) Ќисми боќимонда (сатрњои пурра) ба сањифаи оянда гузаронида 
мешаванд. Дар ин њолат пеш аз љадвал ибораи монанд дар тарафи рост 
љойгир карда мешавад 

Идомаи љадвали <раќами боб>.<раќами љадвал дар боб> 
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Масалан, 
 

Љадвали  1.1. 

Нишондодҳои иҷтимоӣ-иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

Нишондодҳо 2014 2015 2016 

1 2 3 4 

Суръати афзоиши ҲМД 

дар соли гузашта 

111,0 110,3 106,7 

Индекси истеҳсолоти 

саноатӣ 

109,8 115,1 110,4 

 
Идомаи љадвали 1.1. 

1 2 3 4 

Суръати афзоиши ҲМД 

дар соли гузашта 

111,0 110,3 106,7 

Индекси истеҳсолоти 

саноатӣ 

109,8 115,1 110,4 

 
Расмњо 
Њар як расм ба монанди љадвалњо раќамгузорї  ва номгузорї мешавад. 

Дар ин њолат ин маълумот дар зери расм навишта шуда дар маркази сањифа 
љойгир мегардад. Масалан, 

 
Бозори миллї Бозори чањонї Бозори хориљї 

   

Рас. 1.5. Оќибати љорикунии бољи воридотї 
 
Рӯйхати адабиѐти истифодабурдашуда қисми таркибии кор ба шумор    

рафта, дараҷаи омӯзиши мавзӯъро инъикос мекунад. 

 Ишора ба адабиѐти истифодашуда чунин қайд карда мешавад. 

/<№>,<саҳ.>/, 

P 

Q 

D

* 

S* 

Pт* 

P 

Q 

MD 

XS 

2 
1 

3 

QT Qw 

 

P 
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D 

S 

PT 

Pw 
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ҷое, ки № рақами тартибии манбаъ дар рӯйхати адабиѐти истифодашуда 

омадааст; 

саҳ. – рақами саҳифа дар адабиѐти нишондодашуда. 

Мисол,  

Гирандагони мустақими маблағгузориҳо мамлакатҳои тараққикардаи саноатӣ 

мебошанд, ки қариб аз чор сеяки ҳаҷми ҷаҳонии маблағгузориҳо рост меоянд    

/8, саҳ.28/ 

Ишора ба ҷадвалҳо чунин гузошта мешавад:  

(ниг. ҷадв. <рақами фасл> , <рақами ҷадвал >) 

ѐ  

 дар ҷадвал нишон дода шудааст  <рақами боб> , <рақами ҷадвал > 

Мисол,  

Дар поѐн дар ҷадвали 1.1 суръати тараққиѐти соҳаҳои дидабаромада оварда 

мешавад. 

ѐ  

Натиҷаҳои ҳисобкунӣ дар шакли ҷадвали алоҳида оварда шудааст 

(ниг.ҷад.1.2) 

Ишора ба мусаввараҳо ба мисли ишора ба ҷадвалҳо гузошта мешавад.  

Ишора ба муодилаҳо ба мисли ишора ба ҷадвалҳо ва расмҳо гузошта 

мешавад. 

    Агар кор муодила дошта бошад, он гоҳ онҳо чунин қайд карда мешаванд: 

ti   _  t0                          (2.4) 

                                            t0 
ҷое,  

ки t1 – қурби мубодила, ки бо шумора ифода ѐфтааст, воҳидҳои асъори миллӣ, 

нисбат ба як воҳиди асъори хориҷӣ; 

t0 – суръати беқурбшавӣ 

Рақамгузории муодилаҳо ба мисли рақамгузории ҷадвалҳо ва мусаввараҳо 

гузошта мешавад. 

Муодила дар марказ ва аз тарафи рост дар дохили қавсайн рақамгузорӣ 

карда мешавад. Ҳамчунин ҳар як элемент (далел)- и муодилаҳо аз поѐн навишта 

мешавад. 

Дар рӯйхат адабиѐт  чунин оварда мешавад: 

1) санадҳои нормативӣ-ҳуқуқии органҳои қонунгузор ва ҳокимияти 

иҷроия бо тартиби хронологӣ; 

2) манбаъҳои маълумотҳои оморӣ бо тартиби хронологӣ; 

3) китобҳо ва мақолаҳо ба забонҳои русӣ ва тоҷикӣ бо тартиби алифбо; 

4) китобҳо ва мақолаҳо ба забонҳои хориҷӣ бо тартиби алифбо; 

5) захираҳои шабакаҳои Интернет бо суроғаҳои сомонаҳо. 

Дар рӯйхати адабиѐт рақамгузории сар то сарии кушода барои ҳама 

сарчашмаҳо истифода мешавад. Сарчашмаҳои адабӣ дар рӯйхат бояд мувофиқи 

талаботи ГОСТ қайд карда шаванд. Намунаи қайди сарчашмаҳои адабӣ: 

Ҳуҷҷатҳои нормативӣ 
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Кодекси андози ҶТ (аз 1-январи соли 2013 ҷой карда шудааст). 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23-юми майи соли 1998, №10 “Дар бораи 

бонкҳо ва фаъолияти бонкӣ”. 

Китобҳо ва мақолаҳо 

Котелкин С. Системаи байналмиллалии молиявӣ – М.: ЭКОНОМИСТ, 

2004- с.255. 

Муносибатҳои асъорӣ-кредитӣ ва молиявӣ: маводи таълимӣ/ зери таҳрири 

Л.Н. Красавина. – М.: Молия ва омор, 2004-с.456. 

Носкова Ф.Таъсири ҳамдигарӣ қурби асъор ва тавозуни пардохтии 

мамлакат// менеҷмент дар Россия ва хориҷа.-2005.№3 –с.43-53. 

Томас В., Нэш Ҷ. ва дигар. Сиѐсати савдои беруна: таҷрибаи ислоҳот. 

Тарҷума аз англисӣ  -М.: ИНФРА-М,1996-с.38. 

Захираҳои интернет 

Алексеева А. Амалиѐтҳои форфейтингӣ барои бонкҳои тиҷоратӣ  – 

www.red.ru 

Сомонаи расмии Бонки миллии Тоҷикистон – www.nbt.tj 

Яъне, дар ҳар як нуқтаи (ҷойи) адабиѐт аввал фамилия ва ному насаби 

муаллифи корро овардагӣ оварда шуда, баъди нуқта бе нохунак  номи он дода 

мешавад. Агар мақола дар маҷмӯа чоп шуда бошад, он гоҳ номи маҷмӯа дар ду 

уребхат дода мешавад. Пасон шаҳр, нашриѐт, соли барориш ва саҳифаҳо, дар 

ҳолате, ки кор дар маҷалла чоп шудааст, он гоҳ номи он низ дар ду хати нишеб 

(каҷ) дода мешавад. Баъди нуқта, сол ва рақамаш меояд. 

Дар ишора ба рӯзнома рақами онро бо таърихи рӯзу моҳ иваз намудан 

мумкин аст.  
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nbt.tj/
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Замимаи 1. Намунаи пур кардани муқова 

 
 

Донишгоњи технологии Тољикистон 
Кафедраи идораи фаъолияти иќтисодиёти берунмарзї 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Ҳисоботи таљрибаомӯзии таълимӣ 
 

Иҷро кард:                        Донишҷӯи курси 2-и  

                          гурӯҳи 1-25010301т 
                          Акрамов Исмоил 
 

Роҳбар:                         муал. калон Маликов Ф.Ш. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Душанбе 2018 
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Замимаи 2. Намунаи варақаи супориши фардии  

донишҷӯ барои таҷрибаомӯзии таълимӣ 

 
Донишгоњи технологии Тољикистон 

Кафедраи идораи фаъолияти иќтисодиёти берунмарзї 
 

                                                                                                        «Тасдиқ  мекунам» 
Мудири кафедраи ИФИБ 

_____________Акилљонов Ф.Ш. 
                                                                                                    «___»____________2019с. 

 
 
 
 

Супориши фардии 

 таҷрибаомӯзии таълимии донишҷӯи бахши 2-и гурӯҳи 1-25010301т 
 

_____________________Акрамов Исмоил________________________ 
Ному насаби донишҷӯ 

 

 
СУПОРИШ: 

1. Дар асоси маълумотњои оморї доир ба гиргардиши савдои берунмарзї гузаро-
нидани тањлилњои аналитикї ва инъикос намудани он дар љадвали тањлилї ва 
график.  

 
 

Мӯҳлати иҷрои супориш то 25.05.19с. 
 

Роҳбари таҷрибаомӯзӣ:      _______________             Маликов Ф.Ш. 
                                                                   (имзо)             муал. калони кафедраи ИФИБ 
 
 
Кабул кард:             ____________________        Акрамов Исмоил     « 12» феврали соли 2019 

(имзои донишҷӯ))  

 

 
 
 
 

Душанбе- 2019 
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Замимаи 3. Намунаи пур кардани мундариҷаи ҳисобот 
 
  Саҳ

. 
 МУҚАДДИМА 4 

 1.Тавсифи кўтоњи гузаронидани тањлили иќтисодии ФИБ 
(мисол, дар асоси маълумотњои оморї гузаронидани 
тањлилњои аналитикї); 

 
 

5 
 2.Тавсифи кўтоњи инъикос намудани тањлили иќтисодии 

ФИБ дар график (мисол, дар асоси маълумотњои оморї гу-
заронидани тањлилњои регрисинонї ва коррелятсионнї ва 
инъикоси он дар график) 

 
 
 

9 
 3.Тавсифи кўтоњи адабиѐтњои илмї доир ба гузаронидани 

тањлилњои иќтисодии ФИБ (ба монанди тадќиќ доир ба са-
бабњои боигарии халќњо) 
4.Тавсифи кӯтоҳи тарзи иҷрои супориши фардӣ                               
Хулоса                                                                                                        

 
 

12 
14 
19 

 Рӯйхати адабиѐтҳои истифода шуда 

Замимаҳо 

20 
21 

   
   
 
 
 
 
 
  


