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1. ЊОЛАТИ УМУМЇ ОИД БА ТАЉРИБАОМЎЗИИ 

ТАЪЛИМЇ 

Мутобиќи наќшаи таълимї донишљўѐни самти 1-25010104 

«иқтисоди инкишофи илмию технологӣ» ва 1-25010201 

«Иќтисодиѐти тањлилї» таљрибаомўзии таълимї мегузаранд. 

Њадафњои таљрибаомўзии таълимї 

 Соњиб шудан ба малакаи амалии истифодаи иттилооти 

назариявї, ки дар ваќти омўзиши фанњои асосии иљтимої-

иќтисодї ба даст омадаанд; 

 Омўзиш ва тањлили иттилооти иљтимої-иќтисодї; 

 Рушди мањорати њалли мустаќилонаи муаммо ва 

масъалањое, ки бо проблематикаи ихтисоси интихобкарда 

алоќаманд мебошанд; 

 Аз худ намудани усули кор бо сарчашмањо ва маводњои 

нашриѐти даврї барои амиќтар гардонидани омодагии 

назариявии таълимгирандагон. 

Дар натиљаи гузаштани таљрибаомўзии таълимї донишљў 

тибќи самти омодасозии мазкур чунин салоњиятњоро ба даст 

меорад: 

- омодагї ба њамкорї бо њамкорон, кор дар коллектив 

- имконияти ѐфтани њалли ташкилї-идоракунї дошта тайѐр 

аст барои онњо љавобгариро ба уњда гирад 

- имконияти худтакмилдињї, баланд бардоштани касбият ва 

њунари худро дорад 

- ањамияти иљтимоии касби ояндаи худро дарк мекунад, 

барои иљрои фаъолияти касбї њавасмандии зиѐд дорад 
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- моњият ва наќши иттилоотро дар љомеаи иттилоотии 

муосир мефањмад, тањдид ва хатарњоеро, ки дар ин љараѐн ба 

миѐн меоянд, дарк мекунад, талаботњои асосии амнияти 

иттилоотї, аз он љумла, њифзи сирри давлатиро риоя менамояд 

- усул, тарз ва воситањои асосии ба даст овардан, нигоњ 

доштан ва коркарди иттилоотро медонад, мањорати кор бо 

компютер њамчун воситаи идораи иттилоот дошта, ќобилияти 

кор бо иттилоот дар шабакањои компютерии глобалиро дорад 

- усулњои асосии њифзи њайати истењсолї ва ањолї аз 

оќибатњои садама, фалокат, офатњои табииро медонад 

- ќобилияти љамъоварї ва тањлил намудани маълумотњои 

заруриро барои њисоб намудани нишондињандањои иќтисодї ва 

иљтимої-иќтисодї, ки фаъолияти субъектони хољагидорро 

тавсиф мекунанд, дорад 

- имконият дорад дар асоси усулњои типї ва асоси меъѐрї-

њуќуќии амалкунанда нишондињандањои иќтисодї ва иљтимої-

иќтисодиро њисоб намояд, ки фаъолияти субектњои 

хољагидорро тавсиф мекунанд 

- имконият дорад барои тањия намудани ќисмати наќшањо 

њисобњои заруриро анљом дода, онњоро асоснок куна два 

натиљањоро мувофиќи стандартњои дар ташкилот ќабулгардида 

пешнињод кунад 

- имконият дорад, барои њалли вазифањои иќтисодии 

гузошташуда љамъоварї, тањлил ва коркарди маълумотњои 

заруриро гузаронад 

- имконият дорад барои коркарди маълумотњои иќтисодї 

мутобиќи вазифаи гузошташуда воситањоро интихоб намояд, 
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натиљаи њисобњоро тањлил намуда хулосањои бадастомадаро 

асоснок кунад 

- имконият дорад дар асоси нишондоди љараѐн ва 

њодисањои иќтисодї моделњои стандартии назариявї ва 

эконометрикї тањия намояд 

- имконият дорад маълумотњои молиявї, муњосибї ва дигар 

маълумотњоеро, ки дар њисоботњои корхонањои шакли 

моликияташон гуногун, ташкилот, маќомотњо љой доранд 

тањлил ва маънидод кунад ва маълумотњои бадастомадаро 

барои ќабули ќарорњои идоракунї истифода барад 

 - имконият дорад маълумотњои омории ватанї ва хориљиро 

дар бораи љараѐнњои иљтимої-иќтисодиро тањлил намуда, 

тамоюли таѓирѐбии нишондињандањои иљтимої-иќтисодиро 

муайян кунад 

- имконият дорад бо истифода аз сарчашмањои ватанї ва 

хориљии иттилоот маълумотњои заруриро љамъ намуда, 

тафсири иттилоотї ѐ њисоботи тањлилї тањия намояд 

- имконият дорад барои њалли масъалањои тањлилї ва 

татќиќотї воситањои техникї ва технологияњои иттилоотии 

муосирро истифода барад 

  Донад: 

 Предмет ва объекти самти интихобнамуда ва профили 

омодасозии касбї; 

 Доираи вазифањои касбии ояндаи худ; 

 Усулњои худомўзишї; 

 Меъѐрњои муваффаќияти касбї 
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 Тавонад: 

 Љустуљўи иттилоот оид ба супориши гирифташуда, љамъоварї 

ва тањлили маълумотњои зарурї барои гузаронидани њисобњои 

иќтисодии мушаххас; 

 Истифодаи дурусти донишњои назариявии бадастоварда 

њангоми тањлили вазъи иќтисодии мушаххас ва њалли 

масъалањои амалї. 

Доштан:  

 Усули тањлили љараѐнњо, зуњурот ва объектњое, ки ба 

доираи фаъолияти касбиаш дохил мешаванд, тањлил ва 

маънидоди натиљањои бадастомада; 

 Усули тањлил ва маънидоди нишондињандањое, ки 

љараѐнњои иљтимої-иќтисодиро дар сатњи микро ва макро 

тавсиф мекунанд; 

 Дастгоњи категориалии иќтисоди ташкилот. 

2. ВАЗИФАЊОИ ТАЉРИБАОМЎЗИИ ТАЪЛИМЇ 

Вазифањои таљрибаомўзии таълимї:   

 Мустањкам намудани донишњои назариявии бадастоварда 

(ањамияти зиѐд додан ба фаннњое, ки барои ихтисоси 

интихобнамуда асосї ба њисоб мераванд – Микроиќтисодиѐт, 

Макроиќтисодиѐт, Менељмент, Маркетинг, Тањлили 

макроиќтисодї, Молия); 

 Ба даст овардани таљрибаи кор дар коллектив њангоми њалли 

масъалањои иљтимої-иќтисодии ситуатсионї; 
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 Омўзиши принсипњои сохтори манбаи додашудањои иттилоотӣ-

ҳуқуқӣ, ки дар таҷриба истифода мешаванд, инчунин ба даст 

овардани малакаи амалии истифодаи онҳо. 

 

3. ТАЛАБОТҲОИ УМУМӢ БА ТАШКИЛИ 

ТАҶРИБАОМӮЗИИ ТАЪЛИМӢ 

 

Донишҷӯѐн таҷрибаомӯзиро дар асоси фармоиши ректор 

мегузаранд, ки дар он макони таҷрибаомӯзӣ, муҳлати гузаронидани 

он ва роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз донишгоҳ нишон дода мешавад. 

Таҷрибаомӯзии донишҷӯѐн чун қоида дар ташкилотҳое 

мегузарад, ки фаъолияташон хусусиятҳои омода намудани 

бакалаврҳоро дар самти ихтисосҳо инъикос менамояд. 

Макони таҷрибаомӯзӣ дар асоси қарордодҳои байни донишгоҳ ва 

корхонаҳо басташуда, шартҳои қарордодҳо, дархости корхонаҳо, 

ташкилотҳо, муассисаҳо ѐ интихоби шахсии донишҷӯѐн муайян 

карда мешавад. 

Донишҷӯѐне, ки таҷрибаомӯзиро дар дигар шаҳрҳо мегузаранд, 

масъалаи супоришҳоро бо роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз корхона бо 

назардошти талаботҳои кафедра ҳал менамоянд. Дар ин ҳолат алоқа 

бо роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз кафедра бо ѐрии воситаҳои электронӣ 

амалӣ карда мешавад. 

Дар давоми тамоми давраи таҷрибаомӯзӣ донишҷӯѐн дар 

шуъбаҳои иқтисодии ташкилот таҳти идораи бевоситаи роҳбарони 

таҷрибаомӯзӣ аз корхонаҳо кор мекунанд.  
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4. РОҲБАРӢ БА ТАҶРИБАОМӮЗӢ, УҲДАДОРИИ 

ДОНИШҶӮЁН 

 

Роҳбарии методии таҷрибаомӯзии таълимии донишҷӯѐн аз 

тарафи кафедраи назарияи иқтисодӣ ва иқтисодиѐти рушд амалӣ 

карда мешавад. 

Роҳбари аз ҷониби ректор таъиншуда уҳдадор аст: 

- бо гуруҳи донишҷӯѐн маҷлис гузаронида дар бораи муҳлати 

таҷрибаомӯзӣ хабар диҳад, бо барнома ва талаботи қайди рӯзнома 

шинос намояд; 

- ба донишҷӯѐн рӯзнома дода, дар бораи мутахассисе, ки дар 

корхона барои гузаронидани таҷрибаомӯзӣ мутасаддӣ аст, 

маълумот диҳад; дар бораи вақти ташрифи худ ба корхона хабар 

диҳад; 

- роҳбарони таҷрибаомӯзӣ аз корхонаро бо барномаи таҷрибаомӯзӣ 

шинос намояд; 

- ба донишҷӯѐн оид ба масъалаҳои таҷрибаомӯзӣ, таҳияи ҳисобот 

оид ба кори анҷомдода машварат диҳад; 

- ба таври доимӣ ба кафедра дар бораи гузаронидани 

таҷрибаомӯзии донишҷӯѐн маълумот пешниҳод кунад; 

- дар давраи ниҳоӣ ҳисоботҳоро санҷида имзо гузорад ва аз ҷониби 

донишҷӯѐн супоридани рухсатномаҳо (пропуск)-ро тафтиш намояд; 

- дафтарчаҳои имтиҳонӣ ва ведомости баҳоро таҳия намуда дар 

бораи таҷрибаомӯзӣ ба деканат ҳисоботи хаттӣ пешниҳод кунад.  
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Ба роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз корхона тавсия дода мешавад: 

 

- дар якҷоягӣ бо роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз донишгоҳ (кафедра) 

гузаронидани таҷрибаомӯзии донишҷӯѐнро мутобиқи барнома ва 

ҷадвали тасдиқшудаи гузаронидани таҷрибаомӯзӣ ташкил ва 

назорат намояд; 

- дар сатҳи зарурӣ гузаронидани фаҳмондадиҳии техникаи 

бехатариро таъмин намояд; 

- аз ҷониби донишҷӯѐн риоя намудани қоидаҳои тартиботи 

дохилиро назорат кунад; 

- ба донишҷӯѐн барои иҷрои корҳои истеҳсолии ҳақиқӣ бо қайд 

намудани онҳо дар рӯзнома супоришҳои мушаххас диҳад. 

 

Донишҷӯѐн ҳангоми гузаронидани таҷрибаомӯзии таълимӣ 

уҳдадранд:  

- ба макони гузаронидани таҷрибаомӯзӣ дар муҳлати аз тарафи 

донишгоҳ муайянкардашуда ҳозир шаванд; 

- ба қоидаҳои дохилии амалкунанда дар макони таҷрибаомӯзӣ 

пурра итоат кунанд; 

- дар ҷойҳои корӣ мустақилона кор карда, ҷамъоварӣ ва коркарди 

маводҳоро оид ба фаъолияти корхона барои таҳияи ҳисобот амалӣ 

намоянд; 

- дар корҳои ҷамъиятӣ-сиѐсии коллектив дар макони таҷрибаомӯзӣ 

фаъолона иштирок намоянд; 
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- дар муҳлатҳои муқаррарнамуда ҳисобот оид ба таҷрибаомӯзиро 

таҳия намоянд, онро ба кафедра пешниҳод намуда ҳимоя кунанд.  

Ба ҳисобот рӯзномаи таҷрибаомӯзӣ ва тавсифнома замима 

карда мешаванд. Дар тавсифнома бояд баҳои таҷрибаомӯз «аъло», 

«хуб», «қаноатбахш», «ғайриқаноатбахш» қайд карда шуда бошад. 

Тавсифнома аз тарафи роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз корхона имзо 

карда шуда, бо мӯҳр тасдиқ карда мешавад. 

 

5. МУНДАРИҶАИ ТАҶРИБАОМӮЗИИ ТАЪЛИМӢ ДАР 

КОРХОНА 

Дар рафти таҷрибаомӯзӣ донишҷӯ барои навиштани ҳисобот 

маводҳоро ҷамъ менамояд, таҳлил мекунад ва меомӯзад. 

 

6. СОХТОРИ ҲИСОБОТ ОИД БА ТАҶРИБАОМӮЗӢ ВА 

ТАЛАБОТ БА ОН 

Ҳисобот оид ба таҷрибаомӯзӣ барои ҳамаи донишҷӯѐн ҳатмӣ 

мебошад.  

Ҳисобот дар бораи иҷрои барномаи таҷрибаомӯзӣ аз тарафи 

донишҷӯ бо мурури гузаштани ҳар як қисмат таҳия карда мешавад. 

Баъди ба охир расидани таҷрибаомӯзӣ донишҷӯ онро ба шакл 

дароварда ба роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз кафедра пешниҳод мекунад. 

Ҳисоботи таҷрибаомӯзӣ бояд аз чунин қисмҳо иборат бошад: 

- варақаи унвонӣ (Замимаи 1); 

- мундариҷа (Замимаи 2); 

- муқаддима; 

- боби 1 – тавсифи умумии корхона (ташкилот, муассиса); 
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- боби 2 – тавсифи муҳити берунаи корхона; 

- боби 3 – таҳлили нишондиҳандаҳои асосии фаъолияти 

корхона дар се соли охир; 

- хулоса – хулосаҳои асосӣ ва баҳогузории ҷиддии масъалаҳои 

дар ҳисобот баррасишуда; 

- замимаҳо (иттилооти аввалия ва ҳисоботи корхона). 

Дар муқаддима (дар ҳаҷми 1 саҳифа) бояд мақсад ва вазифаҳои 

гузаштани таҷрибаомӯзии таълимӣ бо нишон додани объекти 

татқиқот (корхона, ташкилот, муассиса) қайд карда шаванд. 

Дар боби якум бояд чунин масъалаҳое баррасӣ карда шаванд, 

ки объекти татқиқотро тавсиф мекунанд: 

- таърихи таъсиси корхона (соли ташкилшавӣ, макони 

ҷойгиршавӣ, давраҳои рушд); 

- мақоми ҳуқуқӣ ва сохтори ташкилии идоракунӣ бо тавсифи 

функсияҳои амаликунандаи шуъба (шахси мансабдор); 

- намудҳои асосии фаъолият, номгӯи маҳсулоти 

истеҳсолшаванда (хизматрасонӣ). 

Боби дуюм бояд таҳлили муҳити берунаи корхона, аз он ҷумла, 

тавсифи рақибон, харидорон ва таъминкунандагони онро дар бар 

гирад.  

Дар боби сеюм таҳлил намудани нишондиҳандаҳои миқѐси 

фаъолият: ҳаҷми масулот, хизматрасонӣ, фоида ва ғ. зарур аст. 

Ҳангоми баррасии нишондиҳандаҳои асосӣ додани шарҳи 

мухтасари онҳо муҳим аст.  
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Хулоса (дар ҳаҷми 2-3 саҳифа) бояд хулосаҳои асосӣ ва 

пешниҳодҳои донишҷӯро оид ба беҳтар намудани кори корхонаи 

татқиқшаванда дар бар гирад.    

Ҳангоми таҳияи ҳисобот риоя намудани талаботҳои 

муайяншуда зарур аст.  

Варақаи унвонӣ чӣ тавре, ки дар Замимаи 1 нишон дода 

шудааст, таҳия карда мешавад. Ҳаҷми ҳисоботи таҷрибаомӯзӣ 25-

35 саҳифаро дар бар мегирад. Кор бо усули чопӣ иҷро шуда, 

ҳошияи варақ: аз чап – 30 мм, аз рост – 15 мм, аз боло – 20 мм, аз 

поѐн – 20 мм, шрифт - Times New Roman, андозаи ҳарф – 14, 

масофаи байни сатрҳо – 1,5 мебошад. 

Ҳамаи саҳифаҳо аз варақи унвонӣ оғоз карда, бо рақамҳои 

арабӣ дар қисми рости боло рақамгузорӣ карда мешаванд (дар 

варақаи унвонӣ рақам навишта намешавад). 

Ҳар як қисми ҳисобот аз саҳифаи нав сар мешавад. Сарлавҳаи 

элементҳои таркибӣ дар байни варақ ҷойгир шуда бо ҳарфҳои 

калон навишта мешаванд. Дар охири сарлавҳа нуқта гузошта 

намешавад ва ба зери он хат кашида намешавад. Кӯчонидани 

калима дар тамоми сарлавҳаҳо мумкин нест. Масофа байни номи 

қисм ва матни оянда бояд ба се интервал баробар бошад. 

Маводҳои рақамӣ дар намули ҷадвал пешниҳод карда 

мешаванд. Ҳар як ҷадвал бояд рақами тартибӣ ва ном дошта бошад. 

Номи ҷадвал аз байн ҷойгир карда мешавад. Дар матн ҳатман 

истинод ба он бошад, ки ба таври зерин қайд карда мешавад: «… 

натиҷаҳои татқиқоти мазкур дар ҷадвали 2 оварда шудаанд» ѐ « … 

натиҷаҳои татқиқти мазкур (ниг. ҷад. 2) нишон доданд, ки …».  
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Дар қатори пешниҳод намудани маводҳо дар намуди ҷадвал 

онҳо метавонанд дар намуди расмҳо пешниҳод карда шаванд. 

Рақамгузории расмҳо (инчунин ҷадвалҳо низ) ҳам барои тамоми 

ҳисобот ва ҳам барои қисматҳо алоҳида иҷозат дода мешавад. 

Масалан 1.4. (қисми 1, расми чорум). Ҳамзамон бояд дар хотир 

дошт, ки дар ҳисобот як принсипи рақамгузории ҷадвал ва расмҳо 

бояд истифода шавад. Номи расм аз поѐни он аз байн ҷойгир карда 

мешавад.  

Ҳамаи иқибосҳо ва маълумотҳои таҷрибавӣ бояд дар нохунак 

гирифта шуда, ба сарчашмаи иқтибосшаванда истинод дошта 

бошанд.  

Истинод ба адабиѐт бояд бо яке аз чунин усулҳо пешниҳод 

карда шаванд: 

2) Дар қавсҳои квадратӣ бо нишон додани рақами сарчашма дар 

рӯйхати адабиѐт ва саҳифа, масалан [4, с. 28]. 

3) Истинодҳои зерисатрӣ, ки дар поѐни саҳифа дар зери хат ҷойгир 

шуда, чунин маълумотҳоро дар бар мегирад: насаби муаллиф, 

номи китоб, номи нашриѐт, соли нашр ва миқдори саҳифаҳо. 

Ҳисоботи таҷрибаомӯзии таълимӣ аз тарафи муаллиф ва 

роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз корхона имзо карда мешавад. Донишҷӯ ба 

ҳисобот рӯзнома (Замимаи 4)  ва тақризи роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз 

корхона (Замимаи 5) – ро, к ибо муҳр тасдиқ карда мешавад, 

замима мекунад. 

Ҳисобот дар рӯзи охирини муҳлати муқарраркардаи 

таҷрибаомӯзӣ ба кафедра супорида шуда, дар муддати 3 рӯз аз 

санаи анҷоми таҷрибаомӯзӣ ҳимоя карда мешавад.  



15 
 

 

 Замимаи 1 

 

Намунаи муқоваи ҳисоботи таҷрибаомӯзӣ: 

 

ДОНИШГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН 

ФАКУЛТЕТИ МЕНЕҶМЕНТИ МОЛИЯВӢ ВА 

ИННОВАТСИОНӢ 

КАФЕДРАИ НАЗАРИЯИ ИҚТИСОДӢ ВА ИҚТИСОДИЁТИ 

РУШД 

  

 

 

ҲИСОБОТ 

Оид ба таҷрибаомӯзии таълимӣ 

(макони таҷрибаомӯзӣ) ______________________ 

                                 

иҷро кард  

Донишҷӯи гуруҳи  

 

 

Ному насаби донишҷӯ ________________________ 

 

Роҳбар: 

 

Ному насаби роҳбар _________________________ 

                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Душанбе  2018 
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Замимаи 2 

 

 

 

Намунаи мундариҷаи ҳисоботи таҷрибаомӯзӣ 

 

МУНДАРИҶА 

Муқаддима 

1. Тавсифи умумии корхонаи «____________» 

2. Таърих ва ҳадафҳои ташкили корхонаи «____________» 

3. Мақоми ҳуқуқӣ ва сохтори ташкилии идоракунии 

корхонаи «________» 

4. Намудҳои асосии фаъолияти корхонаи «____________» 

5. Хусусиятҳои муҳити берунаи корхонаи «____________» 

1.1. Баҳодиҳии рақибон 

1.2. Хусусияти харидорон 

1.3. Таҳлили молтаъминкунандагон 

2. Динамикаи нишондиҳандаҳои иқтисодии асосии фаъолияти 

корхона дар се соли охир 

Хулоса  

Замима  
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Барои қайд 

__________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 
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Ба матбаа ____ ____ 2018 супорида шуд 
Ба чоп ____ ____ 2018 имзо шуд 

Қоғази офсетӣ. 1,2 ҷузъи чопӣ 
Андозаи 60х84 1/16. Фармоиши № ___ 

Адади нашр 30 нусха 


