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Акилљонов Ф.Ш., Каримов Р.Т, Маликов Ф.Ш., Гадоев А.Љ.  Дастури 

методӣ барои ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии истеҳсолии донишҷу-

ѐни ихтисосҳои 1-250103 «Иќтисодиѐти љањонї»  – Д, ДТТ, 16 с. 
 
Дастури методӣ оид ба ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии ис-

теҳсолӣ 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 истеҳсолӣ, инчунин талаботҳо оид ба навиштани ҳисо-

ботро аз рӯи натиҷаи таҷрибаомӯзӣ дар бар мегирад. 

Дар назар гирифта шудааст, ки ҳангоми таҷибаомӯзии истеҳсолї до-

нишҷӯѐн донишҳои дар давоми панљ ва шаш нимсолаи таҳсил гирифтаи худ-

ро мустаҳкам намуда супоришҳои фардии тахассусиро бевосита дар ис-

теҳсолот иҷро менамоянд. Намунаи супоришҳо, тарзи иҷрои онҳо, ҷадвали 

гузаронидани таҷибаомӯзии истеҳсолӣ оварда шудаанд. 

Дар дастури таҷрибаомузии истеҳсолӣ инчунин талаботҳо ба ороиши 

ҳисобот оварда шуда намунаи пур кардани муқова, тарзи навишти матн, 

ҷойгиркунии графикҳо, тарзи дурусти сохтани ҷадвалҳо, истифода форму-

лаҳо шарҳ дода шудаанд. 
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Муқаддима 

 Мақсади таҳия намудани дастури методӣ оид ба таҷрибаомӯзии ис-

теҳсолии донишҷӯѐни  ихтисоси 1-250103 «Иќтисодиѐти љањонї» ба низом 

даровардани таҷрибаомӯзии истеҳсолии донишҷӯѐн барои омодасозии касбӣ 

мувофиқи талаботҳо ба донишу малакаи донишҷӯѐн дар асоси талаботҳои 
стандарти давлатии тайѐр намудани мутахассисони ихтисоси 1-250103 ме-
бошад. 
  Дар дастури методии мазкур мақсад ва вазифаҳои таҷрибаомӯзии ис-

теҳсолии донишҷӯѐни  ихтисоси 1-250103, мӯхлатҳои гузаштани он оварда 

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

шуда супоришҳои фардии тахассусиро дар истеҳсолот иҷро намуда аз рӯи 

натиҷаи таҷрибаомӯзӣ ҳисобот пешниҳод менамоянд. 

 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 истеҳсолӣ 
 
Мақсади таҷрибаомӯзии истеҳсолии донишҷӯѐни ихтисоси 1-250103 

«Иќтисодиѐти љањонї» мустаҳкам намудани донишҳои назариявӣ аз фанҳои 

тахассусӣ буда дар раванди таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ донишҷуѐн малакаю 

маҳорати касбии худро барои ҳалли масъалаҳои амалӣ бо воситаи техникаи 

муосири компютерӣ ва барномаҳо баланд бардошта бо талаботи бозори 

меҳнат ба дараҷаи касбии худ шинос мешаванд.  

Таҷибаомӯзии истеҳсолии донишҷӯѐн мувофиқи барномаи таълимӣ дар 

нимсолаҳои 6-ӯм ва 7-ӯм ба нақша гирифта шудааст. Мақсади таҷибаомӯзии 

истеҳсолӣ дар нимсолаи 6-ӯм мустаҳкам намудани донишҳои базавии до-

нишҷуѐн ва шинос шудан бо талаботҳои истеҳсолот оид ба татбиқи љараѐни 
идоракунии самараноки фаъолияти иќтисодиѐти берунмарзї буда, дар ним-
солаи 7-ӯм донишҷӯѐн бояд барои таҳия ва интихоби мавзӯи рисолаи хатми 

тахассусӣ асос гузоранд ва ҷамъоварии маводҳои ибтидоиро шуруъ намо-
янд. 

Раванди таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ ба ташаккули чунин салоҳиятҳо ра-
вона карда мешавад: 

1. Таҷрибаомӯзии истеҳсолии якӯм (нимсолаи 6): 

- омода будан барои фаъолият дар коллективҳои хурд ва кори коллек-
тивона; 

- доштани донишҳои базавӣ барои ҳалли масъалаҳои амалии татбиқи 
ФИБ; 

- маҳорати дар амал татбиқ карда тавонистани дастаи барномаҳои 
амалии идораи самараноки ФИБ; 

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

ѐтҳои тахассусӣ. 

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; 
- МАЌМБ; 
- Иќисодиѐти байналхалќї. 

Дар раванди таҷрибаомӯзӣ донишҷӯѐн бояд масъалаҳои зеринро ҳал 
намоянд: 

- ҳангоми иштирок ва шинос шудан бо фаъолияти корхона  мустаҳкам 

намудани донишҳои назариявии тахассусӣ; 

- иштирок намудан дар амалисозии технологияҳои муосир дар раванди 
самаранок идоракунии ФИБ дар корхона; 

-  омӯзиши мазмуни асосии корҳо ва татқиқотҳои корхона оид ба ис-

тифода ва татбиқи технологияњои муосир дар раванди ФИБ, муайян наму-

дани талаботҳои корхона ба коркард ва амалисозии барномаҳои компютерӣ 
доир ба алоќањои иќтисодии берунмарзї; 
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-  ҷамъоварии маълумотҳо барои таҳияи кор (лоиҳа)-ҳои курсии тахас-

сусӣ. 

Дар натиҷаи гузаштани таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ донишҷуѐн бояд: 
 донанд: 

 истифода бурда тавонистани таљњизотњои замонавї барои ҳалли 

масъалаҳои амалӣ дар раванди ФИБ; 

 истифодаи самараноки манбањои додашудаҳои харидорони хориљии 
моли тайѐри корхона; 

 лоиҳакашии раванди диверсификатсияи бозорњои нави истеъмолии хо-
риљї аз тарафи корхона; 

 коркарди бизнес-наќша доир ба зиѐд намудани њиссаи бозори истеъмо-
лии корхона њам дар дохил ва њам дар берун. 

Тавонад: 
- бо ѐрии барномаи компютери идора намудани ФИБ корхона; 
- аз худ кардани барномаҳои автоматикунонидашудаи низоми идора-

вии дохили корхона; 
- тањлил ва омода намудани њисоботи корхона доир ба ФИБ; 
- коркарди бизнес-наќшаи рушди амалиѐтњои содиротии корхона. 

2. Таҷрибаомӯзии истеҳсолии дуюм ба ташакули чунин салоҳиятҳо ра-
вона карда мешавад (нимсолаи 7): 

- доштани донишҳои базавӣ барои ҳалли масъалаҳои оптимали наму-
дани хорољотњои корхона доир ба амалиѐтњои иќтисоди берунмарзї; 

- таҳлил карда тавонистани вазъи татбиқи техникаи муосир дар корхо-

на ва пешниҳодҳо оид ба такмили он; 

- муайян карда тавонистани талаботи корхона ба таҳияи барномаҳои 
нави автоматикунонии фаъолият дар раванди идораи самараноки ФИБ.  

Гузаштани таҷрибаомӯзӣ ба донишҳои назариявӣ ва малакаҳои амалии 

омӯзиши фанҳои зерин такья карда мешавад: 
- Менељменти молиявии байналхалќї; 
- Бехатарии молиявии корхона; 
- Амалиѐтњо ва логистика дар ФИБ; 
- Менељменти инноватсионии байналхалќї; 
- Менељменти инвеститсионии байналхалќї. 
Дар раванди таҷрибаомӯзӣ донишҷӯѐн бояд масъалаҳои зеринро ҳал 

намоянд: 
- шинос шудан бо фаъолияти корхона  мустаҳкам намудани донишҳои 

назариявии тахассусӣ; 
- иштирок намудан дар раванди тањияи њисоботи моњонаи корхона до-

ир ба ФИБ; 
-  омӯзиши вазъи татбиқи тенологияњои муосир дар корхона, истифо-

даи барномаҳои компютерӣ, талабот ба коркарди барномаҳои автоматику-
нонии фаъолияти корхона; 

-  ҷамъоварии маълумотҳо барои таҳияи лоиҳаҳои хатми тахассусӣ. 

Дар натиҷаи гузаштани таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ донишҷуѐн бояд: 
 донанд: 
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 истифода бурда тавонистани таљњизотњои замонавї барои ҳалли 

масъалаҳои амалӣ дар раванди ФИБ; 

 истифодаи самараноки манбањои додашудаҳои харидорони хориљии 
моли тайѐри корхона; 

 лоиҳакашии раванди диверсификатсияи бозорњои нави истеъмолии хо-
риљї аз тарафи корхона; 

 коркарди бизнес-наќша доир ба зиѐд намудани њиссаи бозори истеъмо-
лии корхона њам дар дохил ва њам дар берун. 

Тавонад: 
- бо ѐрии барномаи компютери идора намудани ФИБ корхона; 
- аз худ кардани барномаҳои автоматикунонидашудаи низоми идора-

вии дохили корхона; 
- тањлил ва омода намудани њисоботи корхона доир ба ФИБ; 
- коркарди бизнес-наќшаи рушди амалиѐтњои содиротии корхона. 
 
 

2. Нақшаи гузаштани таҷрибаомӯзии истеҳсол 
  

Тартиби баргузории таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ аз чунин давраҳо 
иборат аст: 

1. Гирифтани супориши таҷрибаомӯзӣ. 

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

3. Иҷрои масъалаи гузошташуда дар истеҳсолот 

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 истеҳсолиро 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 истеҳсолӣ тақсим 
карда мешавад. 

Пеш аз оғози таҷибаомӯзии истеҳсолӣ роҳбари таҷибаомӯзӣ бо 

фаъолияти корхона оид ба истифода ва татбиқи технологияњои муосир ши-

нос шуда, дар асоси он номгӯи супоришҳои фардиро таҳия менамояд ва  ҳар 

соли таҳсил таҳия карда шуда дар кафедра тасдиқ карда мешавад. Намунаи 

номгӯи супоришҳои фардии таҷрибаомӯзии истеҳсолии донишҷуѐн чунин 
шуда метавонад: 

1. Истифода бурда тавонистани таљњизотњои замонавї барои ҳалли 

масъалаҳои амалӣ дар раванди ФИБ; 
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2. Истифодаи самараноки манбањои додашудаҳои харидорони хориљии 
моли тайѐри корхона; 

3. Лоиҳакашии раванди диверсификатсияи бозорњои нави истеъмолии 
хориљї аз тарафи корхона; 

4. Коркарди бизнес-наќша доир ба зиѐд намудани њиссаи бозори ис-
теъмолии корхона њам дар дохил ва њам дар берун. 

5. Мукаммалгардонии барномаҳои компютерии дар корхона дар раванди 
идораи ФИБ истифодашаванда. 

 

4. Роҳбарии таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ 
 
Роҳбарии умумӣ ва методии таҷрибаомӯзии истеҳсолиро кафедраҳои 

тахассусӣ (Идораи фаъолияти иќисодиѐти берунмарзї) ба ӯҳда дошта, аз 

ҳисоби омӯзгорони кафедра барои ҳар як гурӯҳи академӣ роҳбари таҷри-

баомӯзии истеҳсолии донишҷӯѐн таъин карда мешаванд. Номгӯи корхо-

наҳои таҷрибаомӯзии истеҳсолии донишҷӯѐн  муайян карда шуда роҳбарони 

таҷрибаомӯзӣ пешакӣ бо фаъолияти онҳо шинос мешаванд. Дар ҳолати за-

рурӣ роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз тарафи корхона низ метавонад муайян карда 
шавад. 

Роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз донишгоҳ вазифадор аст: 

 шинос шудан бо фаъолияти корхона, ки дар он таҷрибаомӯзии ис-

теҳсолии донишҷӯѐн ба нақша гирифта шудааст; 

 вобаста аз фаъолияти корхона таҳия ва дар кафедра тасдиқ намудани 

номгӯи мавзӯҳои супоришҳои фардии таҷрибаомӯзии истеҳсолии до-

нишҷӯѐн: 

 таъмини гузаронидани маҷлиси ташкилӣ ва ба донишҷуѐн тақсим 

намудани мавзӯҳои супоришҳои фардӣ, нишондодҳои методӣ оид ба 

таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ; 

 таъмини дар сатҳи сифатан баланд гузаштани таҷибаомӯзии донишҷӯ 

ва мувофиқати ӯ ба барномаю супоришҳои гузошташуда; 

 мусоидат намудан ба ташкили шароити мувофиқ барои таҷрибаомӯзии 

донишҷӯ дар корхона,  шинос намудан бо дастурамалҳои техникаи беха-

тарӣ ва зиддисӯхторӣ; 

 назорати иҷрои ҷадвали таҷрибаомӯзӣ; 

 таҳлил ва қабули ҳисоботхои донишҷӯѐн; 

 ба мудири кафедра пешниҳод намудани ҳисоботи натиҷаи таҷри-

баомӯзии истеҳсолии донишҷуѐни гурӯҳ. 

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

пориши фардии таҷрибаомӯзии истеҳсолиро аз роҳбари таҷрибаомӯзӣ қабул 

намояд. Баъди қабули супориш бо нишондодҳои методӣ оид ба гузаштани 

таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ шинос гардад. Давомнокии таҷрибаомӯзӣ, вақт ва 

рӯзҳои таҷрибаомӯзӣ мувофиқи ҷадвали аз тарафи декани факултет тасдиқ 
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гардида ташкил карда мешавад. 
Дар давоми таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ донишҷӯ ба ягон корхона, ки 

макони таҷрибаомӯзӣ ҳисоб мешавад, ҳамчун аъзои коллектив шомил ме-

гардад 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 дошташударо 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 истеҳсол 
 
 

 

Давраҳои иҷроиш 
Ҳафтаҳо 

Ҳафтаи 
аввал 

Ҳафтаҳо
и 2-7 

Ҳафтаи 8 Ҳафтаи 9 

Шаклҳои назорат ГСФ ИС Ҳ ҲҲ 

 

Ишораҳои шартии шаклҳои назорат: 

ГСФ – гирифтани супоришҳои фардӣ; 

ИС – иҷрои супоришҳо дар корхона; 

Ҳ – омода намудани ҳисоботҳо 

ҲҲ – ҳимояи ҳисоботҳо 

Эзоҳ: Дар давоми як ҳафтаи нимсолаи таҳсил 4 соат барои таҷрибаомӯзии 

истеҳсол дар назар дошта шудааст. 

7. Талаботҳо ба омода намудани ҳисоботи таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ 
 

  Ҳисобот оид ба гузаштани таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ бояд дар худ чу-

нин 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); 
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 муқаддима; 

 қисми асосӣ: 
o Маълумоти мухтасар дар бораи корхона (шакл, сохтор, фаъоли-

яти асосӣ); 

o Вазъи татбиқ ва истифодаи технологияњои муосир дар раванди 
идораи самараноки ФИБ дар корхона; 

o Тавсифи кӯтоҳи тарзи иҷрои супориши фардӣ. 

 хулоса; 

 руйхати адабиѐт ва сарчашмаҳои истифодашуда; 

 замимаҳо. 

Ҳаҷми ҳисоботи истеҳсол бояд 20-25 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, зарурияти масъала ва давраҳои гу-

заштани таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ дарҷ карда мешавад. 

Дар қисми «Маълумоти мухтасар дар бораи корхона» маълумот оид ба 
шакл, сохтор ва фаъолияти асосии корхона мухтасар оварда мешавад. 

Дар қисми «Вазъи татбиқи технологияњои муосир дар раванди идораи 

самараноки ФИБ дар корхона» ҳолати воқеии корхона оид ба истифодаи 

техника ва барномаҳои компютерӣ доир ба идоракунии самараноки амали-
ѐтњои иќтисодии берунмарзии корхона бояд шањр додашуда натиљањои он ба 
роњбарияти корхона пешнињод карда шавад, инчунин вазъи автоматикуно-
нии фаъолияти корхона ва сохторҳои он таҳлил карда шуда, тавсифи кӯтоҳи 

барномаҳои истифодашаванда оварда мешаванд. Дар асоси ин таҳлилҳо за-

рурияти иҷрои супориши фардии гирифташуда асоснок карда мешавад. 

Дар қисми «Тавсифи кӯтоҳи тарзи иҷрои супориши фардӣ» тартиби 

иҷрои супориши фардӣ бо ѐрии ин ѐ он барномаи компютерӣ  пурра шарҳ 

дода мешавад. Ин боб қисми асосии ҳисобот буда дар он тарзи иҷрои супо-

риш, масъалан, коркарди барномаи автоматикунонии баҳисобгири маҳсуло-

ти корхонае, ки ба бозори беруна равон карда мешавад, таҳия шуда, тарзи 

кори барнома пурра шарҳ дода мешавад. 

Дар «Хулоса» натиҷаҳои асосии таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ, 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 «Замима» дар ҳолати мавҷуд будан нусхаи ҳуҷчати иҷрои супори-

ши фардӣ, графикҳо, иқтибосҳо, рамзи барнома ва дигар ҳуҷҷатҳое, ки до-

нишҷӯ лозим медонад, ҷойгир карда мешаванд. 
 

8. Ҷамъбасти натиҷаи таҷрибаомӯзии истеҳсол 
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Баъди ба охир расидани таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ 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 4 кредит ба роҳ монда меша-
вад. 

Донишҷӯе, ки бо сабабҳои узрнок таҷрибаомӯзии истеҳсолӣ нагуза-

штааст, ба таҷрибаомӯзии истеҳсолии 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 истеҳсол  
 

Матни ҳисоботи таҷибаомӯзии истеҳсол бояд дар коѓази стандартии 
сафеди формати А4 чоп карда мешавад. Барои навиштани матн барномаи 

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> 



 12 

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 корхона 

Нишондодҳо 2014 2015 2016 

1 2 3 4 

Суръати афзоиши њаљми 
молњои корхона дар 
соли гузашта 

111,0 110,3 106,7 

Индекси истеҳсолоти 

корхона 

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> 
 
Масалан, 
 

Љадвали  1.1. 

Нишондодҳои иҷтимоӣ-иқтисодии корхона 

Нишондодҳо 2014 2015 2016 

1 2 3 4 

Суръати афзоиши њаљми 
молњои корхона дар 
соли гузашта 

111,0 110,3 106,7 

Индекси истеҳсолоти 

корхона 

109,8 115,1 110,4 

 
Идомаи љадвали 1.1. 

1 2 3 4 

Суръати афзоиши њаљми 
молњои корхона дар 
соли гузашта 

111,0 110,3 106,7 

Индекси истеҳсолоти 

корхона 

109,8 115,1 110,4 
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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.>/, 

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.  

P 

Q 

D

* 

S* 

Pт* 

P 

Q 

MD 

XS 

2 
1 

3 

QT Qw 

 

P 

Q 

D 

S 

PT 

Pw 
t 



 14 

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 

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 

http://www.nbt.tj/
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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.  
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Замима 1 

Замимаи 1. Намунаи пур кардани муқова 

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 истењсолї 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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Замимаи 2 
Замима 2. Намунаи мактуб-дархост ба корхонањои саноатї 

 
Љ 
 
 
 
 
 
 
 

 
                     
№24                                                                        09.02.2019с. 

          
                                                                                     Ба Директори генералии 

                                                                                     ҶСК “Гулистони Душанбе” 
                                                                                     Бегов Д.М.  

 
                                                    ДАРХОСТ 

 
Раѐсати факултети Иќтисодиѐти љањон ва маркетинги Донишгоњи тех-

нологии Тоҷикистон аз Шумо эњтиромона хоњиш менамояд, ки ба донишљўи 

бахши 4-уми ихтисоси 1-25010301- «Идораи фаъолияти иќтисодиѐти берун-

марзї»  тоев Сунатулло  барои гузаштани  таљрибаомўзии истењсолї  аз  

10.02.2019с.  то   01.06.2019с.  иљозат дињед. 

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

 
 

ДОНИШГОҲИ ТЕХНО-
ЛОГИИ ТОЉИКИСТОН 

ТЕСHNOLOGICAL  

UNIVERSITY OF  

TAJIKISTAN 
 

 

 

 

 

 

 

ТЕСHNOLOGICAL UNIVER-

SITY 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


 18 

Замима 3 

Замимаи 3. Намунаи варақаи супориши фардии донишҷӯ барои 

таҷрибаомӯзии истењсолї 
 

 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.  
Замимаи 4. Намунаи пур кардани мундариљаи њисобот 

 
  Саҳ

. 
 МУҚАДДИМА__________________________________________ 4 

1 Маълумоти мухтасар  дар бораи фаъолияти ЉСК «Гулистони 
Душан-
бе»________________________________________________ 

 
5 

2 Таҳлили вазъи иќтисодї-молиявии фаъолияти корхо-
на_______ 

10 

3 Таҳияи дурнамои рушди фаъолияти иќтисодии берунмарзии 

корхонаи ҶСК «Гулистони Душанбе»_______________________ 

 
15 

 Хулоса__________________________________________________ 25 
 Рӯйхати адабиѐтҳои истифода шуда________________________ 26 

 Зами-

маҳо________________________________________________ 

27 

 
 

 
 

 


