
ВАЗОРАТИ  САНОАТ ВА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ НАВИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  

 
   ВАЗОРАТИ  МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ 

ТОЉИКИСТОН  
 

ДОНИШГОЊИ  ТЕХНОЛОГИИ ТОЉИКИСТОН 
                                                   

 
 

 
 

 
 

НИЗОМНОМАИ 
ДОКТОРАНТУРА (Ph.D) АЗ РӮИ ИХТИСОСҲОИ 
ДОНИШГОЊИ  ТЕХНОЛОГИИ  ТОЉИКИСТОН 

 
 

 
Бо Ќарори Шўрои олимони Донишгоњи технологии Тољикистон  

тасдиќ шудааст (Суратмаљлиси № 07 аз 02 апрели соли 2018) 

 
 
 
 
 
 

ДУШАНБЕ -2018 



«ТАСДИЌ МЕКУНАМ» 
Ректори  Донишгоњи 

технологии  Тољикистон 
___________________Амонзода И.Т. 

«____» __________________ соли 201__ 

1.  Муқаррароти  умумї 

1.1. Дар асоси талаботи Комиссияи олии аттестатсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Оинномаи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва Низомномаи докторантура аз рўи ихтисос 

(РhD)-ҳои Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (минбаъд -Низомнома) дар асоси Қонуни 

Љумҳурии Тољикистон "Дар бораи маориф", Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

таҳсилоти олии касбї ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», қарори 

Ҳукумати Љумҳурии Тољикистон аз 30 апрели соли 2011, №227 «Дар бораи тасдиқи Барномаи 

рушди инноватсионии Љумҳурии Тољикистон барои солҳои 2011-2020» ва қарори Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 27 феврали соли 2017, № 93 “Дар бораи Низомномаи докторантура аз руйи 

ихтисос ва Стандарти давлатии докторантура аз руйи ихтисос” таҳия шудааст. 

1.2. Низомнома сохт ва мўҳтавои барномаҳои таълимии докторантура аз рўи ихтисос 

(РhD), тартиби қабул ва қоидаҳои тайёр намудани докторҳо, талабот ба муассисаҳои таълимї 

ва илмї, ки барномаҳои таълимии докторантура аз рўи ихтисос (РhD)-ро амалї месозанд, 

талаботи тахассусї ба сатҳи тайёр намудани хатмкунандаи докторантура аз рўи ихтисос (РhD) 

ва талабот ба аттестатсияи љамъбастии давлатиро муайян менамояд. 

1.3. Дар Низомномаи мазкур чунин мафҳумҳои асосї истифода мешаванд: 

 барномаи таълимии докторантура аз рўи ихтисос (РhD) - маљмўи барномаҳои таълимї ва 

илмию таҳқиқотии мунтазам таљдидшаванда, ки аз рўи он самти ҳаракати таълимии 

докторант муайян гардида, бо ҳимояи бомуваффақияти рисола ба анљом мерасад; 

 докторантура аз рўи ихтисос (РhD)-шакли тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси 

илмї ва илмию техникї дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон бо додани дараљаи 

илмии «доктор аз рўи ихтисос (РhD)» барои шаҳрвандоне, ки дорои дараљаи 

академикии «магистр» мебошанд, иборат мебошад; 

 докторант - шахсе, ки дар докторантура аз рўи ихтисос (РhD) таҳсил менамояд; 

 доктор аз руи ихтисос (РhD) - дараљаи илмие, ки аз тарафи Донишгоҳи технологии 

Тоҷикистон дар асоси қарори шўрои диссертатсионї баъди ҳимояи рисолаи докторї аз 

тарафи докторант, ки талаботи барномаи таълимии докторантура аз рўи ихтисосро 

иљро кардааст ва маљмўи имтиҳонҳои љамъбастиро бомуваффақият супоридааст, дода 

мешавад; 

 ихтисоси тайёр намудани доктор аз рўи ихтисос (РhD)-маљмўи ба таври мақсаднок аз 

худ намудани барномаҳои таълимии докторантура; дониш, маҳорат ва малакаҳо аз 

рўи соҳаи мушаххаси илм, ки барои навъи муайяни фаъолияти илмї зарур аст; 

 низоми кредитии таълим-низоми баҳодиҳии миқдорї ба мазмуни барномаҳои таълим 

ва натиљаҳои азхудкунии онҳо мебошад. Кредит (ё соати кредитї) ин меъёри вақтест, 

ки барои омўзиши фанни таълимї ҳар ҳафта дар давоми як семестр сарф мешавад ва 

дар сурати бомуваффақият супоридани имтиҳон аз ин фан донишљў ба ин кредит (ё 

кредитҳо) соҳиб мегардад; 

 шўрои диссертатсионї - шўро доир ба баррасии рисолаҳои илмї, ки барои дарёфти 

дараљаи илмии доктор аз рўи ихтисос (РhD) пешниҳод гардидаанд ва дар назди 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, ки ҳуқуқи амалї кардани барномаҳои таълимии 

докторантура аз рўи ихтисос (РhD)-ро доранд, ташкил шудааст; 
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 кредит-ченаки соддакардашудаи муайянкунии ҳаљми кори таълимии докторант мебошад. 

1.4. Тайёр намудани докторҳо дар доираи барномаҳои таълимии докторантура аз 

тарафи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, ки таҳсилоти баъд аз мактаби олиро медиҳанд ва 

иљозатномаи дахлдори фаъолияти таълимиро доранд, амалї мешавад. 

 

2. Тартиби таъсис ва мақсадҳои докторантура аз рўи ихтисос (РhD) 

2.1. Докторантура аз рўи ихтисос (РhD) дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, ки на 

камтар аз 5 доктори илм аз рўи самт ва ихтисоси докторантураи таъсисдодашаванда доранд, таъсис 

дода мешавад. 

2.2. Докторантура аз рўи ихтисос (РhD) бо пешниҳоди раёсати Донишгоҳи технологии 

Тоҷикистон дар мувофиқа бо муассис ва аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Љумҳурии 

Тољикистон бо ризоияти Комиссияи олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъсис дода мешавад. 

2.3. Намунаи дипломи давлатии докторантура аз рўи ихтисос (РhD) аз ҷониби Ҳукумати 

Љумҳурии Тољикистон тасдиқ карда мешавад. 

2.4. Мақсади таъсиси докторантура аз рўи ихтисос (РhD) иборат аст: 

 дар асоси ҳамгироии таҳсилот ва илм ташкил намудани системаи самараноки тайёр 

кардани кадрҳои илмї, илмию педагогии тахассуси олї мутобиқ ба стандарти 

байналмилалї, ҳамчунин ҳалли саривақтии масъалаҳои таъминоти илмӣ, методӣ, 

ҳуқуқӣ, молиявию иқтисодї, кадрї ва моддию техникии онҳо; 

 амалї намудани љараёни таҳсилот мутобиқи принсипҳои таљрибаи байналмилалии 

тайёр кардани кадрҳои илмию педагогии тахассуси олии дар бозори меҳнат 

рақобатпазир. Бо ин мақсад докторантҳо аз курсҳои таҳсилоти назариявї мегузаранд 

ва мустақилона таҳқиқоти илмиро амалї менамоянд, ки хусусияти рўзмарра, навоварї ва 

аҳамияти амалї доранд. Натиљаҳои таҳқиқот дар шакли рисолаи докторї ба низом 

дароварда шуда, дифои он аз рўи тартиби муқарраргардида гузаронида мешавад. 
   2.5. Натиљањои тањќиќот дар шакли диссертатсияи докторї аз рўйи ихтисос ба танзим 

дароварда шуда, дифои он аз рўйи тартиби муќарраргардида гузаронида мешавад. 

 

 

3. Вазифаҳои докторантура аз рўи ихтисос (РhD) 

3.1. Вазифаҳои докторантура аз рўи ихтисос (РhD) чунин аст: 

 тайёр намудани докторони ватании рақобатпазир дар бозори дохилии мамлакат ва 

байналмилалии меҳнат; 

 ҳамгироии барномаҳои миллии докторантура аз рўи ихтисос (РhD) бо фазои љаҳонии 

таҳсилот; 

 ба љараёни таҳсилот ворид намудани технология, метод ва воситаҳои муосир ва 

рўзмарраи таълим, ки ба рушди инфиродии шахсият, қобилияти вай ба 

худинкишофёбї, худмуайянкунї ва худомўзї равона карда шудааст; 

 таъмини муттасили (пайдарпайи) барномаҳои таълимии сохтори бисёрзинагии 

таҳсилоти олї ва баъд аз муассисаи олии таълимї. 

3.2. Барномаҳои таълимии докторантура аз рўи ихтисос (РhD) мустақилона аз тарафи 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон таҳия карда шуда, аз ҷониби Вазорати маориф ва илми 

Љумҳурии Тољикистон тасдиқ карда мешаванд. 

3.3. Барномаҳои таълимии докторантура аз рўи ихтисос (РhD), ки дар Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон амалї карда мешаванд, дар қисми тайёрии касбї бояд бо барномаҳои 

доктории аккредитатсияшудаи муассисаҳои таълимию илмии хориљии пешқадам аз рўи 

ихтисосҳои якхела мутобиқат намоянд. 



3.4. Теъдоди докторантҳо дар докторантура аз рўи ихтисос (РhD) дар замимаи 

иљозатномаи равия ва ихтисосҳои Донишгоҳи технологии Тоҷикистон нишон дода мешавад. 

3.5. Дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, ки барномаҳои докторантура аз рўи 

ихтисос (РhD)-ро амалї месозанд, таносуби ҳайати доимии омўзгорони дорои дараља ва 

унвони илмидошта ва ҳайати профессорону омўзгорон бояд ба Стандарти давлатии 

докторантура аз рўйи ихтисос мувофиќат кунад. 

3.6. Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, ки барномаҳои докторантура аз рўи ихтисос 

(РhD)-ро амалї мекунанд, барои аз худ намудани қисмҳои таркибии барномаҳои таълимии 

докторантура ё гузаронидани таҳқиқот бояд ба докторантҳо ба мўҳлати аз як то 6 моҳ 

таљрибаомузии таълимӣ ва (ё) таҳқиқотиро дар муассисаҳои таълимї ва илмии хориљї 

таъмин намоянд. 

4. Тартиби қабул 

4.1. Қабул ба докторантура аз рўи ихтисос (РhD)-и ДТТ тибқи самтҳои афзалиятноки 

таҳқиқоти илмї, аз љумла таҳқиқоти илмии инноватсионї, ки Вазорати маориф ва илми 

Љумҳурии Тољикистон барои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии љумҳурї ва муассисаҳои 

илмии соҳаи маориф тасдиқ намудааст, амалї карда мешавад. 

4.2. Ба докторантура аз рўи ихтисос қабул карда мешаванд: 

 шахсоне, ки дорои дараљаи академии «магистр» мебошанд; 
4.3. Довталабони ба докторантура аз рўйи ихтисос дохилшаванда бояд яке аз забонњои 

хориљї (русї, англисї, олмонї, франсавї, хитої ва ѓайра)-ро дар сатњи барои ихтисосашон 
кофї донанд ва аз онњо имтињони дохилшавї супоранд. 

4.4. Тартиби қабул ба докторантура аз рўи ихтисос (РhD) мувофиқи Қоидаҳои 

намунавии қабул ба докторантура, ки аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Љумҳурии 

Тољикистон қабул карда шудааст, ба роҳ монда мешавад. 

4.5. Наќшаи ќабул ба докторантура аз рўйи ихтисос аз њисоби буљети давлатї мутобиќи 

ќонунгузории амалкунанда, бо дарназардошти эњтиёљоти иќтисодиёти миллї дар мувофиќа 

бо Њукумати Љумњурии Тољикистон аз тарафи Вазорати маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон ва Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон муайян ва муќаррар 

мегардад. Њамчунин, докторантура аз рўйи ихтисос ба таври шартномавї низ ба роњ монда 

мешавад, ки наќшаи ќабули онро Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон вобаста ба 

заминаи моддию техникї ва нерўи кадрии муассисањои таълимию илмї муайян менамояд. 
 

5. Сохтори барномаҳои таълимии докторантура аз рўи ихтисос (РhD) ва тартиби                         

тайёр намудани докторон 

5.1. Сохтори барномаҳои таълимии докторантура аз рўи ихтисос (Рh.D) аз ду қисми 

таркибии баробараҳамият - таълимї ва илмї иборат буда, аз намудҳои гуногуни корҳои 

таълимї ва илмию таҳқиқотї, ки мазмуни барномаи таълимиро муайян карда, ташаккул 

меёбад ва таносуб, ченак ва баҳисобгирии онҳоро инъикос менамояд. 

5.2. Баҳисобгирии меҳнатталабии кори таълимї аз рўи ҳаљми маводи азхудкардашуда 

амалї мегардад ва он бо кредитҳо ҳисоб карда мешавад. Дар ин маврид системаи гункунии 

кредитї амал мекунад, ки он кредитҳои қаблан азхудкардаро дар зинаҳои пештараи таҳсилот ба 

ҳисоб мегирад. 

5.3. Соли таҳсил аз давраҳои академї, давраи санљиши љамъбастї, таљрибаомўзї ва 

таътил иборат аст. Ҳангоми зарурат барои қонеъ гардонидани эҳтиёљоти докторантҳо љорї 

намудани семестри тобистона ба мўҳлати 8 ҳафта иљозат дода мешавад.  

5.4. Ҳаљми кори таълимї аз рўи номгўи фанҳои омўхташаванда муайян карда мешавад. 

Дар ин маврид фан бо ҳаљм, ки ба шумораи каратии кредитї (5, 6, 7) баробар мебошад, 

баҳогузорї мегардад. 



5.5. Ҳангоми азхудкунии барномаи таълимии докторантура аз рўи ихтисос ҳар як соати 

академии кори аудитории таълимгирандагон бояд бо соатҳои зерини мустақилона пурра карда 

шавад: 

 аз рўи омўзиши назариявї - 4 соат кори мустақилона; 

 аз рўи кори таҳқиқотї - 8 соат кори мустақилона; 

 ба докторантҳо ҳар сол таътили думоҳа дода мешавад; 

 ба докторантҳо стипендия дода мешавад, ки андозаи он ба андозаи стипендияи барои 

аспирантҳо муқарраргардида баробар мебошад. 

5.6. Таълим аз рўи барномаҳои таълимии докторантура аз рўи ихтисос (РhD) дар доираи 

ихтисосҳои илмї дар шакли рўзона амалї карда мешавад. 

5.7. Давомнокии меъёрии азхудкунии барномаи таълимии докторантура аз рўи ихтисос дар 

заминаи магистратура, интернатура ва ординатура (резидентура) на кам аз се солро ташкил 

медиҳад. 

5.8. Мўҳлати таҳсил дар докторантура аз рўи ихтисос метавонад дар асоси хулосаи дахлдори 

комиссияи тиббию  машваратї (маълумотномаи Комиссияи тиббию машваратї ё варақаи 

муваққатии корношоямї) тамдид карда шавад: 

 то 4 моҳ бо фармони роҳбари Донишгоҳи технологии Тоҷикистон; 

 зиёда аз 4 моҳ - дар асоси қарори Вазорати маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон. 

5.9. Мўҳлати таҳсил дар докторантура аз рўи ихтисос ба собиқаи кории илмию омўзгорї 

дохил мешавад. 

5.10. Тайёр намудани доктор аз рўи ихтисос (Рh.D) дар докторантура аз рўи ихтисосҳои 

илмї, ки таснифоти намунавии самт ва ихтисосҳои докторантура аз рўи ихтисос муқаррар 

гардидааст, амалї карда мешавад. 

5.11. Бо мақсади таъмин намудани озодиҳои академї ва баробарарзишии дипломҳо ба 

докторантҳо имконияти аз худ намудани кредитҳо дар дигар муассисаҳои таълимї ва илмии 

аккредитатсиядошта, аз љумла дар хориља иљозат дода мешавад, ки тартиби онро Вазорати 

маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон муайян менамояд. 

5.12. Меъёри асосии ба анљом расидани барномаи таълимии докторантура аз рўи ихтисос 

ин аз љониби докторантҳо иљро намудани тамоми намудҳои корҳои таълимию таҳқиқотї ва 

ҳимояи рисолаи докторї дар ҳаљми на камтар аз 180 кредит ба ҳисоб меравад. 

5.13. Дар сурати пеш аз мўҳлат иљро намудани барномаи таълимии докторантура ва 

ҳимояи бомуваффақияти рисола барои дарёфти дараљаи «доктор аз рўи ихтисос (РhD)» ба 

докторант дараљаи мазкур новобаста аз мўҳлати таҳсил дода мешавад. 

 

6. Талабот ба мўҳтавои барномаҳои таълимии докторантура 

6.1. Барномаҳои таълимии докторантура аз рўи ихтисос чунин намудҳои корҳои 

таълимию таҳқиқотиро дар бар мегирад: 

 таҳсилоти назариявї (омўзиши фанҳои заминавї ва тахассусї); 

 таљрибаомўзї; 

 кори илмию таҳқиқотї (иљрои рисолаи докторї); 

 аттестатсияи давлатии марҳилавї, тахассусї ва љамъбастї. 

6.2. Қисмҳои таълимии барномаи таълимии докторантура аз рўи ихтисосро номгўи 

фанҳои омўхташаванда ташкил медиҳад, ки аз қисмҳои ҳатмї ва қисмҳои интихобии 

мувофиқи самти тайёр намудани докторант таҳия гардидаанд, иборат мебошад. Ҳаљми ҳадди 

ақалли кредитҳои фаннї аз қисмҳои ҳатмї ва интихобї тибқи талаботи стандарти давлатии 

таълимї муқаррар мешавад. Номгўи фанҳо аз ҷониби Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

мустақилона мувофиқи талаботи тахассусї бо назардошти эҳтиёљоти бозори меҳнат муқаррар 



карда мешавад. Фанҳои интихобиро докторант мустақилона аз рўи феҳристи фанҳои 

интихобї интихоб мекунад ва метавонад дар давраи дилхоҳи давраи таҳсил омўзад. 

6.3. Қисми илмии барномаи таълимии докторантура аз рўи ихтисосро корҳои илмию 

таҳқиқотї (таљрибавию  амалї), таҳияи мақолаҳои илмї ва навиштани рисолаи докторї 

ташкил медиҳад. 

6.4. Барномаи таълимии докторантура аз рўйи ихтисос ва муњтавои он дар асоси 

стандарти давлатии тањсилот тањия гардида, аз наќшаи таълимї, силлабус ва маљмўъњои 

таълимию методии фаннї, барномањои таљрибаи касбї (илмию тањќиќотї, истењсолї ё илмию 

педагогї) ва барномаи инфиродии корњои илмию тањќиќотї иборат мебошад. 

6.5. Муҳтавои барномаи таълимии докторантура аз рўи ихтисос мувофиқи љадвали 

зерин муқаррар карда мешавад: 

№ Номгуи фанҳо Ҳаљм бо кредитҳо 
1 
 

Фанҳои заминавї (ФЗ) 
 

15 
 

1..1. 
 

Фанҳои ҳатмї* (ФҲ) 
 

3 
 

1..2. 
 

Фанҳои интихоби (ФИ) 
 

12 
 

2 
 

Фанҳои тахассусї** (ФТ) 
 

24 
 

3 
 

Таљрибаомўзї*** (ТО) 
 

21 
 

4 
 

Аттестатсияи љорї (АЉ) 
 

0 
 

5 Кори илмию таҳқиқотӣ ва озмоишиӣ-

ттаҳқиқотӣ докторант  

72 

6 Аттестатсияи давлатии љамъбастї (АДЉ) 3 

6.1 
 

Имтиҳони маҷмӯӣ (ИМ) 
 

3 
 

6.2 Дифои диссертатсия 0 

7 Иҷрои диссертатсияи докторӣ аз рӯи ихтисос 45 

 Љамъ 180 

*Фанҳои заминавї љанбаҳои методологї, илмию назариявии тахассуси илмиро 

инъикос мекунанд.  

**Фанҳои тахассусї фанҳои заминавиро мушаххас ва амиқ мегардонанд.  

***Кредитҳои таљрибаомўзї ба шумораи умумии кредитҳо оид ба омўзиши 

назариявї дохил намешаванд. 

6.6. Натиљаҳои таҳқиқоти илмии иљрогардида бояд дар маљаллаҳои хориљї ва нашрияҳои 

илмии ватанї нашр гарданд, инчунин, доир ба дастовардҳои илмии онҳо дар конференсияҳои 

илмии байналмилалї ва ватанї маълумот дода шаванд. Дар баробари ин интишорот бояд 

муқаррароти асосиро, ки дар вақти ҳимояи рисола пешниҳод мешавад, дар бар гирад. 

6.7. Рўйхати маљаллаҳои илмие, ки дар Љумҳурии Тољикистон нашр мешаванд ва дар 

онҳо бояд ба таври зарурї мундариљаи асосї ва натиљаҳои таҳқиқоти рисолаҳои илмии барои 

дифоъ пешниҳодшуда чоп шаванд, бо пешниҳоди Вазорати маориф ва илми ҶТ аз љониби 

Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумҳурии Тољикистон тасдиқ карда мешавад. 

6.8. Натиљаи таҳқиқоти илмї бояд чунин инъикос шавад: 
 дар як ё зиёда нашрияњои илмии ватанї ва хориљї, ки тибќи рўйхати маљаллањои 

таќризшаванда аз тарафи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон муайян карда шудаанд; 

 дар на камтар аз се маќола дар нашрияњои илмии ватанї ва хориљї; 
 дар суханронињои расмї, дар на камтар аз се конференсияњои илмии байналмилалї ва 

љумњуриявї; 



 аз рўйи ихтисосњои техникї дар на камтар аз як амали љорикунї дар истењсолот, 
патентњо ё нахустпатент барои ихтироот. 

 

 

7. Талабот ба шароити амалї намудани барномаи таълимии докторантура аз рўи ихтисос (РhD) 

7.1. Барои гирифтани иљозатнома барои амалї намудани барномаҳои докторантура аз рўи 

ихтисос (Рh.D) Донишгоҳи технологии Тоҷикистон тибқи тартиби муқарраргардида ба 

Вазорати маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон мурољиат намоянд. Пас аз гирифтани 

иљозатнома амали намудани барномаҳои докторантура аз рўи ихтисос (Рh.D) имконпазир аст. 

7.2. Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, ки барномаҳои таълимии докторантура аз рўи 

ихтисос (Рh.D)-ро амалї мекунанд, кадрҳои омўзгории амалкунандаи технологияи муосири 

таълим дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, инчунин шартномаҳо дар бораи мубодилаи 

кадрҳои илмї бо марказҳои аккредитатсияшудаи таълимию илмии ватанї ва хориљї, ки 

барномаҳои докторантура аз рўи ихтисосро амалї менамоянд, дошта бошанд. 

7.3. Диссертатсия тањти роњбарии олимони ватанї ва хориљї (ё берунї - аз муассисањои 

дигари таълимї ё илмии дохили кишвар), ки дорои дараљаи илмї (доктори илм, номзади илм 

ва доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос) буда, дар соњаи тањќиќоти илмии 

докторант аз рўйи ихтисос мутахассис мебошанд, иљро карда мешавад. Сарбории илмию 

педагогї барои роњбарї намудан ба докторант аз рўйи ихтисос дар њаљми на камтар аз 100 

соат њар сол муќаррар карда мешавад. Ба докторони илм роњбарї ба ду докторант аз рўйи 

ихтисос (дар сарбории фардї) ва ба се докторант (берун аз сарборї), ба номзади илм, доктори 

фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос - ба як докторант (дар сарбории фардї) ва ду 

докторант (берун аз сарборї) дар як сол иљозат дода мешавад. Дараљаи касбии аъзои 

комиссияи машваратї дар соҳаи илм ва объекти таҳқиқоти илмии докторант бо ду ва зиёда 

интишорот дар 5 соли охир дар нашрияҳои илмии хориљї ва ватанї, инчунин бо баромадҳо дар 

анљуманҳои илмии бонуфуз бояд тасдиқ карда шавад. 

7.4. Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, ки барномаҳои таълимии докторантура аз рўи 

ихтисос (РhD)-ро амалї месозанд, мустақилона нақшаҳои таълимї (корї ва фардї), барномаҳои 

фанҳои таълимї, таљрибаомўзї ва барномаҳои корҳои илмию таҳқиқотиро таҳия менамоянд ва 

онҳоро Вазорати маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон тасдиқ мекунад. Барномаҳои фанҳои 

таълимї дар асоси стандарти ихтисосҳои илмї таҳия карда мешаванд. 

7.5. Нақшаи таълимии инфиродї ва мавзўи рисола дар мўҳлати на зиёда аз 3 моҳи баъд 

аз дохилшавии докторант ба докторантура аз рўи ихтисос аз тарафи мақоми Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон (Шўрои олимон ё техникӣ), ки барномаҳои таълимии докторантура аз 

рўи ихтисосро амалї менамояд, дар тамоми давраи таҳсили таълимгиранда дар докторантура аз 

рўи ихтисос (РhD) тасдиқ карда мешавад. 

7.6. Таъминоти таълимию методї ва иттилоотии љараёни таълим бояд сифатнок азхудкунии 

барномаи докторантура аз рўи ихтисос (РhD)-ро барои докторант кафолат диҳад. Амалї 

намудани барномаи таълимї бояд дастрасии озодона ба захираҳои иттилоотии љаҳонї, фонди 

китобхонаҳо, технологияҳои компютерї, дастурҳои методї ва коркардҳо аз рўи фанҳои 

таълимдодашаванда ва намуди дарсҳо, аз љумла иљрои рисолаи докториро таъмин намояд. 

7.7. Донишгоҳи технологии Тоҷикистон барномаҳои таълимии докторантура аз рўи 

ихтисос (РhD)-ро амалї мекунад ва заминаи моддию техникӣ (фонди аудитори, синфҳои 

компютери, озмоишгоҳҳо) дошта, барои нашри  натиҷаҳои таҳқиқот шароит фароҳам меоварад. 

7.8. Бо мақсади ташаккул додани малакаҳои амалии илмї, фаъолияти касбї дар соҳаи 

мушаххаси илм докторант аз таљрибаомўзї мегузарад, ки мувофиқи нақшаи инфиродї дар 

мўҳлате, ки нақшаи таълимї муқаррар кардааст, амалї карда мешавад. 



7.9. Қисми илмию таҳқиқотии барномаи таълимї бояд: 

 ба масъалаи асосии тахассуси илмї, ки аз рўи он рисолаи докторї ҳимоя мешавад,  мувофиқат 

намояд; 

 дар доираи маблағгузории таҳқиқоти назариявї, амалї ва дигар лоиҳаҳои буљетии 

давлатї ва шартномаҳои хољагї гузаронида шавад; 

 рўзмарра дорои навоварии илмї ва аҳамияти амалї бошад; 

 бо комёбиҳои назариявї, методї ва технологии муосири илм ва амалияи ватанї ва хориљї 

асоснок карда шавад; 

 методикаи муосири таҳқиқоти илмї истифода карда шавад; 

 ба методҳои муосири таҳия ва шарҳи маълумот бо истифодаи технологияи компютерї 

асоснок карда шавад; 

 фаслҳои назариявї, методї ва амалї дошта бошад, ки бо барномаҳои илмии дар рисола 

ҳимояшаванда мувофиқат намояд. 

7.10. Натиљаи корҳои илмию таҳқиқотї дар охири ҳар як даври академї аз љониби 

докторант дар шакли ҳисоботи мухтасар таҳия карда мешавад. Натиљаи ниҳоии кори илмию 

таҳқиқотии докторант рисолаи докторї мебошад. 

 

8. Талабот ба сатҳи тайёр кардан ва омодагии тахассусии хатмкунандаи докторантура (PhD) аз рӯи 

ихтисос 

 

8.1. Хатмкунандаи докторантура бояд: 

 дорои донишҳои бунёдии назариявї бошад; 

 дорои малакаи истифодаи методҳои муосири озмоишї бошад; 

 имконияти кор бо технологияи муосири иттилоотї, аз љумла усули таҳлил, коркард ва 

нигохдории ахбороти илмиро дошта бошад; 

 тавонад масоили илмї ва амалии муосирро муайян ва ҳал намояд, фаъолияти илмию 

таҳқиқотї ва инноватсиониро аз рўи ихтисоси илмии интихобкарда ташкил ва амалї намояд; 

 донандаи сатҳи баланди забони хориљї бошад. 

8.2. Барномаҳои таълимии докторантура аз рўи ихтисосҳои мушаххас бояд талаботи зеринро 

инъикос намояд: 

 маълумотнокии умумї; 

 салоҳияти иљтимоию шахсї; 

 салоҳияти иқтисодї ва ташкилию идоракунї; 

 салоҳияти касбї; 

 салоҳияти махсус; 

 омода будан ба иваз шудани нақшаҳои иљтимоӣ, иқтисодӣ, касбӣ, серҳаракатии љуғрофї ва 

иљтимої дар шароити ба вуљуд омадани дигаргуниҳо ва норавшаниҳо; 

 маълумотнокї аз рўи равандҳои асосии фанҳо ва фанҳои алоҳидаи таълимї. 
 

9. Аттестатсияи љамъбастии давлатї 

9.1. Аттестатсияи љамъбастии докторант дар мўҳлати пешбининамудаи љадвали академї ва 

нақшаи таълимии ихтисосҳо дар шакли имтиҳони маљмўї ва ҳимояи рисолаи докторї гузаронида 

мешавад. 

9.2. Аттестатсияи тахассусї на дертар аз 1,5 сол аз лаҳзаи қабул шудан ба докторантура аз рўи 

ихтисос (РhD) бо мақсади муайян кардани имконияти давом додани таҳсил ва навиштани рисола 

гузаронида мешавад. 

9.3. Докторанте, ки талаботи аттестатсияро иљро накардааст, ҳуқуқ дорад, аттестатсияро 



такроран гузарад. Дар ин маврид докторант вазифадор аст, ки маблағи таҳсилро пардохт намояд. 

94. Аттестатсияро барои ҳар як барномаи таълимии докторантура аз рўи ихтисос (РhD) комиссия 

мегузаронад, ки аз ҷониби Ректор ва пешниҳоди муовини ректор оид ба илм ва татбиқот тасдиқ карда 

мешавад. Ба ҳайати комиссия на камтар аз ду нафар олим аз рўи ихтисоси докторант шомил мешаванд. 

9.5. Ба имтиҳони маљмўї оид ба ихтисос аз фанҳои заминавї ва касбї танҳо фанҳои ҳатмии 

барномаи таълимии докторантура аз рўи ихтисос дохил мешаванд. 

9.6. Имтиҳони маљмўї (комплексї) дар чунин шаклҳо гузаронида мешавад: имтиҳони 

шифоҳї, кори хаттї ва тест дар ҳаљми барномаҳои таълимии фанҳо. 

9.7. Имтиҳони маљмўї (комплексї) на дертар аз 3 моҳ то ҳимояи рисолаи докторї 

гузаронида мешавад. 

9.8. Натиљаҳои имтиҳони маљмўї (комплексї) бо протокол ба танзим дароварда шуда, барои ҳар 

як докторант алоҳида протокол карда мешавад. Агар имтиҳони маљмўї (комплексї) ба таври тестї 

гузаронида шавад, натиља дар шакли варақаи умумии имтиҳонї ва протоколи инфиродї барои ҳар як 

докторант алоҳида ба қайд гирифта мешавад. 

9.9. Рисолаи доктории ба анљомрасонидашуца ба комиссияи ташхисї барои додани хулоса 

пешниҳод карда мешавад. Якљоя бо рисола ба комиссияи ташхисї инчунин ҳуљљатҳои дахлдор 

мувофиқи талаботи Қоидаҳои аттестатсияи љамъбастии давлатии докторантура аз рўи ихтисос (РhD) 

пешниҳод мегардад. 

9.10. Ба ҳайати комиссияи ташхисї раиси мустақил, ки ихтисосманди самт ва тахассуси таҳқиқоти 

илмї мебошад ва ду-се нафар коршиносҳои мустақил аз рўи ихтисоси докторант шомил мешаванд. 

Ҳайати комиссияи ташхисї аз тарафи Вазорати маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон тасдиқ карда 

мешавад. 

9.11. Комиссияи ташхиси дар шакли муқарраршуда бо яке аз қарорҳои зерин хулосаи хаттии 

асоснокардашударо мебарорад: 

 рисолаи докторї барои ҳимояи расмї тавсия дода шавад; 

 рисолаи докторї баъди бартараф намудани камбудиҳо дар муҳлати муқарраркардашуда, ба 

ҳимояи расмї тавсия карда шавад; 

 рисола барои ҳимоя тавсия карда нашавад. 

9.12. Тартиби дифои диссертатсияњои докторї аз рўйи ихтисос ва фаъолияти шўроњои 

диссертатсионї тибќи Низомномаи намунавї оид ба шўрои диссертатсионї муайян карда 

мешавад. 
 

10. Ҳуқуқ ва масъулияти докторант 

10.1. Докторант дар докторантура аз рўи ихтисос (РhD) дар асоси Қонуни Љумҳурии 

Тољикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбї 

ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», санадҳои меъёрии ҳуқуқии Вазорати маориф ва 

илми Љумҳурии Тољикистон, Оинномаи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва дигар санадҳои 

дахлдори меъёрии ҳуқуқии Љумҳурии Тољикистон дорои ҳуқуқ ва вазифаҳо мебошад. 

10.2. Докторант бояд саривақт ва босифат тамоми намудҳои корҳоеро, ки барномаи таълимии 

докторантура аз рўи ихтисос (РhD) пешбинї шудааст, иљро намояд ва рисолаи доктории ба 

итмомрасонидашударо пешниҳод  кунад. 

10.3. Ҳангоми пайдо шудани мухолифатҳо байни докторант ва мушовири илмї, докторант ҳуқуқ 

дорад ба комиссияи мусолиҳавї барои ҳал намудани масъалаҳои баҳсталаб мурољиат намояд. Дар 

ҳолати зарурї мақоми Донишгоҳи технологии Тоҷикистон - Шўрои олимони (техникии) 

Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, метавонад дар бораи озод кардани мушовири илмї аз роҳбарї 

ва таъин намудани мушовири нав ба докторант қарор қабул намояд. 

10.4. Докторант аз докторантура аз рўи ихтисос бо сабабҳои зерин хориљ карда мешавад: 



 бо хоҳиши худ; 

 аз рӯи вазъи саломатї; 

 барои иљро карда натавонистани нақшаи инфиродї; 

 барои вайрон кардани оинномаи ва тартиботи дохилии донишгоҳ; 

 барои иљро накардани шартҳои шартнома ҳангоми таҳсили пулакї; 

 њангоми содир намудани љиноят тибќи њукми судї. 
 
10.5. Барои шахсоне, ки аз докторантура хориљ карда шудаанд, маълумотномаи академї бо 

нишон додани кредитҳои азхуднамуда дода мешавад. 

10.6. Фаъолияти шўроҳои диссертатсионии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон аз ҷониби 

Комиссияи олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон роҳбарї ва назорат 

карда мешавад. 

Комиссияи олии Аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тибқи 

тартиби муқарраргардида бо дархости Донишгоҳи технологии Тоҷикистон онҳоро бо намунаи 

дипломҳои доктор аз рўи ихтисос (РhD) таъмин менамояд. 

10.7. Дипломи дараљаи доктор аз руи ихтисос (РhD) бо қарори шуроҳои диссертатсионии 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон бевосита аз љониби шўроҳои диссертатсионї дода мешавад. 

10.8. Тамоми масъалаҳои баҳсталаб, ки дар раванди тайёр намудани доктори фалсафа 

(Рh.D) ё доктор аз рўи ихтисос пайдо мегардад, тибқи тартиби муқарраргардидаи қонунгузории 

Љумҳурии Тољикистон ҳал карда мешаванд. 

10..9. Докторантура аз рўйи ихтисос тибќи тартибе, ки Низомномаи мазкур муќаррар 

намудааст, мушобењ бо аспирантура ва докторантураи анъанавї фаъолият менамояд. 
 

11. Таљрибаомўзии илмї-тањќиќотии докторант 
11.1. Таљрибаомўзии докторантон дар ташкилотњои заминавї барои таљрибаомўзї - 

корхонањо, муассисањои тањсилоти олии касбї, муассисањои илмї-тањќиќотї, муассисаву 
ташкилотњо ва ѓайра гузаронида мешавад. 

11.2. Барномаи таълимии докторантура аз рўи ихтисос таљрибаомўзии тањќиќотї ё 
касбї ва педагогиро фаро мегирад. 

11.3. Таљрибаомўзии тањќиќотї ё касбї бо маќсади омўзиши дастовардњои тозатарини 
назариявї, методї ва технологии илми ватанї ва хориљї, инчунин тањкими малакањои амалии 
истифодаи методњои тањќиќоти илмї, коркард ва тафсири маълумот дар рисолаи тањќиќшуда 
гузаронида мешавад.  

11.4. Муњтавои таљрибаомўзии тањќиќотї ё касбї аз рўйи мавзўи рисолаи 
тањќиќшавандаи докторант муайян карда мешавад. 

11.5. Таљрибаомўзии тањќиќотї ё касбии докторант мувофиќи љадвали академї ва 
наќшаи кории инфиродї, дар њаљми муќаррарнамудаи стандарти давлатии докторантура аз 
рўйи ихтисос гузаронида мешавад. 

11.6. Таљрибаомўзии педагогии докторант бо маќсади тањкими донишњои назариявии 
дар љараёни таълим њосилшуда, баланд бардоштани сатњи тахассусї ва омўзиши методикаи 
таълим дар мактаби олї гузаронида мешавад. 

11.7. Таљрибаомўзии тањќиќотї ё касбї ва педагогӣ докторантон дар заминаи 
корхонањо, муассисањои тањсилоти олии касбї, муассисањои илмї, илмї-тањќиќотї, 
муассисаву ташкилотњо ва ѓайра дар асоси шартномањои имзошуда сурат мегирад. Барнома ва 
муњлати гузаронидани таљрибаомўзии тањќиќотї ё касбї ва омўзгорї як моњ пеш аз шурўъ 
шудани он бо муассисањои заминавї мувофиќа кунонда мешаванд. 

11.8. Роњбарии методию таълимии таљрибаомўзї ва назорати сифати онро кафедраи 
тахассусӣ (минбаъд - кафедра), ки дар он докторант омодагї мегирад, ба зимма дорад. 

11.9. Кафедра љињати тайёрии таљрибаомўзон-докторантон њангоми тартиб додани 
наќшаи кории инфиродии докторант омўзиш мегузаронад, ки фарогири шиносої бо њадафу 
вазифањо ва намудњои гуногуни таљрибаомўзї, шаклњои супориш дар таљрибаомўзї, талабот 



ба коркарди барномаи таљрибаомўзї, ќоидањои коркард ва ба расмият даровардани 
натиљањои таљрибаомўзї, тартиби дифои њисоботи таљрибаомўзї ва ѓайра мебошад. 

11.10. Кафедра барномаи таљрибаомўзии докторантро, ки бо ќарори Шўрои олимони 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон тасдиќ шудааст, коркард менамояд ва таљрибаомўзонро бо 
њуљљатњои таълимию методии зарурї таъмин менамояд. 

11.11. Бо фармони ректори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон барои докторант аз 
ҷониби донишгоҳ, инчунин аз тарафи муассисае, ки таљрибаомўзї дар он мегузарад, роњбари 
таљрибаомўзї таъин карда мешавад. 

11.12. Роњбари таљрибаомўзї аз ҷониби кафедраи тахассусӣ то оѓози таљрибаомўзї 
докторантони таљрибаомўзро њаматарафа омода менамояд, бо онњо машварат мегузаронад, 
њисоботи таљрибаомўзонро дида мебарояд, ба корњои онњо таќриз менависад ва ба мудири 
кафедраи тахассусї њисоботи хаттї бо эроду пешнињод ва тавсияњо љињати такмили омодагии 
амалии докторантон манзур месозад. 

11.13. Роњбари таљрибаомўзї аз тарафи муассисае, ки таљрибаомўзї дар он мегузарад, 
љараёни гирдоварии маводи таљрибаомўзонро назорат мекунад, сифати аз љониби 
докторантон татбиќ намудани фаъолияти касбиашонро дар шароити воќеии истењсолот 
арзёбї менамояд ва тавсифномаи касбии таљрибаомўзонро бо нишондоди иљрои барномаи 
таљрибаомўзї ва супоришњои мушаххас тартиб медињад. 

11.14. Вазифањои таљрибаомўзии тањќиќотї ё касбї ва педагогӣ ба ташаккули 
мањоратњои зерин љамъбаст мегарданд: 

 ташкил кардан, ба наќша гирифтан ва татбиќ намудани маводи пажўњиши илмї; 
 тањлил, арзёбї ва муќоиса намудани консепсияњои мухталиф дар љодаи тањќиќ ва 

натиљагирї кардан аз он; 
 тањлил ва коркарди маълумот аз сарчашмањои гуногун; 
 мустаќилона гузаронидани пажўњиши илмї дар асоси назария ва усулњои тањлили 

муосир; 
 њосил кардани идеяњои нави илмии шахсї, аз дониш ва ѓояњои худ ба ањли илм иттилоъ 

дода, тавсеа бахшидани њудудњои маърифати илмї; 
 интихоб кардан ва самаранок истифода намудан аз методологияи муосири тањќиќ; 
 интихоб кардан ва самаранок истифода намудан аз методикаи таълими мувофиќ дар 

донишгоҳ; 
 ба наќша гирифтан ва пешгўї кардани рушди минбаъдаи касбии худ. 

11.15. Њисоботи докторантон оид ба таљрибаомўзии тањќиќотї ё истењсолї ва омўзгорї 
бояд фарогири маводи дар љараёни гузаштани таљрибаомўзї љамъовардашуда, тањлилёфта, 
системанокшуда ва таљрибаи амалии омўзгорї бошад. Њисоботи докторантон дар маљлиси 
кафедрањои тахассусӣ шунида, тасдиќ мегардад. 

11.16. Холгузории натиљаи таљрибаомўзии докторантон бо холњои таълими назариявї  
баробар буда, њангоми њисоб кардани GPA-и умумї ва ба соли тањсили дигар гузаронидан ба 
инобат гирифта мешавад. 

11.17. Бањои љамъбастии таљрибаомўзї аз рўйи натиљаи дифои њисобот оид ба 
гузаштани таљрибаомўзї, баррасии таќризи роњбари таљрибаомўзї ва тавсифномаи касбии 
таљрибаомўз гузошта мешавад. 

11.18. Докторантњое, ки дар таљрибаомўзї бесабаб иштирок накардаанд ва бањои 
«ѓайриќаноатбахш» гирифтаанд, бояд дар давраи тобистон ё дар даври академии навбатї, бо 
пардохти маблаѓ таљрибаомўзиро гузаранд. 

 
12. Таљрибаомўзии хориљии докторант 

12.1. Барои аз худ кардани қисматњои барномаи таълимии докторантура ва 
гузаронидани пажўњиш докторант дар муассисањои таълимї ва илмии хориљи кишвар аз 
коромўзии сайёр мегузарад. 

12.2. Коромўзињои сайёр дар муассисањои таълимї ва илмии хориља, чун ќоида, дар 
соли 3-юми тањсил ба наќша гирифта шуда, дар ваќти таътили соли 1-ум ва 2-юми тањсил низ 
иљозат дода мешаванд. Докторанте, ки дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон машѓули 
омўзиш аст, метавонад аз њисоби худ на зиёдтар аз як маротиба дар як сол шурўъ аз соли 2-
юми тањсил барои дар конференсияњои байналхалќї ширкат варзидан ба сафари хизматї 



ирсол карда шавад. Вай њамчунин метавонад дар давраи коромўзии хориљї дар 
конференсияњои байналмилалї ширкат варзад. Сафари илмї ба хориљи кишвар метавонад 
таљрибаи илмї-тањќиќотї њисобида шавад. Пас аз як њафтаи бозгашт аз сафар ба хориљи 
кишвар докторант ба Департаменти илм ва тадбиқот њисобот манзур менамояд. Њисоботи 
муфассали докторант оид ба натиљаи сафар дар Шўрои олимони муассисаи тањсилоти олии 
касбї (факултет) ё муассисаи илмї шунида, тасдиќ мегардад. 

12.3. Њангоми азхудкунии барномаи таълимии докторантура сафари коромўзї ба 
марказњои илмии љањонї ё донишгоњњои кишварњои хориљї тањти роњбарии мушовири илмии 
хориљї низ имконият дорад. Барномаи сафари коромўзї мувофиќи тамоюли омодагї ва 
наќшаи кори инфиродии илмї-тањќиќотї/озмоишї-тањќиќотии докторант коркард шуда, бо 
ќарори Шўрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон тасдиќ мегардад. 

12.4. Муњлат ва меъёрњои маблаѓгузории коромўзињои сайёри хориљї мутобиќи асноди 
меъёрии мувофиќ оид ба сафарбар намудани шунавандагон ва њайати профессорону 
омўзгорони муассисаи тањсилоти олии касбї ё муассисаи илмї муќаррар мегарданд. 

12.5. Мушовирони илмии докторантон барои сифат ва самаранокии барномањо, 
инчунин мувофиќати муассисањои интихобшуда барои гузаронидани коромўзии илмї ва 
таљрибаомўзии илмї ва касбии докторантон масъуланд. 

12.6. Докторантон дар маљлиси кафедрањои тахассусӣ оид ба натиљаи коромўзии сайёри 
хориљї њисобот пешнињод менамоянд. 

12.7. Ташкили семестри тобистона ба муњлати то 8 њафта бо маќсади ќаноатманд 
сохтани иљрои талаботи қисмати таълимие, ки бо коромўзии таълимї-илмии докторант беш аз 
як моњ дар хориљи кишвар вобастагї дорад, иљозат дода мешавад. 

 
13. Тартиби гузаронидани коромўзии хориљии докторантон  

13.1. Докторантони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар давоми тањсил дар 
докторантура барои гузаштан аз коромўзии илмї дар хориља тањти роњбарии мушовири 
илмии хориљї аз як то шаш моњ ба муассисањои пешбар ва илмии хориљи кишвар ирсол карда 
мешаванд. Барои ба расмият даровардани сафар ба хориљи кишвар ба докторант зарур аст, ки 
ба Департаменти илм ва тадбиқот њуљљатњоро тибќи фењристи зерин манзур намояд: 

 аризаи докторант ба номи ректори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон бо розигии 
мушовири илмї, мудири кафедра, декани факултет ва ѓайра; 

 нусхаи даъватномаи мушовири илмии хориљї дар вараќаи ширкатии муассиса бо 
тарљумаи он, ки аз љониби идораи нотариалї тасдиќ шудааст; 

 иќтибос аз ќарори маљлиси кафедра оид ба тавсия барои сафарбар кардани докторант 
ба хориљи кишвар; 

 иќтибос аз ќарори маљлиси Шўрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон оид ба 
тавсия барои сафарбар кардани докторант ба хориљи кишвар; 

 наќшаи кори докторант њангоми сафар ба хориљи кишвар; 
 наќшаи инфиродї-таълимии докторант; 
 фењристи харољот (аз љониби сохторњои иќтисодиву молиявї дар асоси аризаи 

докторант мураттаб мегардад). 
Баъд аз санљиши дурустии бастаи њуљљатњо ариза барои сафар аз ҷониби роњбари 

шӯъбаи омодасозии кадрҳои илмӣ ва илмӣ-педагогӣ, масъули робитањои байналмилалї, муовини 
ректор оид ба илм ва татбиқот ќайд мегардад ва ба ректори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
пешнињод мегардад. 

13.2. Сохтори робитањои байналмилалї оид ба хидматњои консулгариву раводидї 
машварат дода, инчунин алоќаро бо љониби ќабулкунанда таъмин месозад. Њуљљатњо бо 
пайнависии ректор ба идораи кадрњо барои тартиб додани фармон оид ба сафар ба хориљи 
кишвар ирсол мегарданд. Интиќоли маблаѓ барои пўшидани харољоти сафар ба суратњисоби 
шахсии докторант 10 рўз ќабл аз оѓози сафар сурат мегирад. 

13.3. Баъд аз бозгашт аз сафар ба хориљи кишвар ба докторант зарур аст, ки: 
 дар муддати се рўз пас аз бозгашт ба ќисми муњосиботи Донишгоҳи технологии 

Тоҷикистон њисоботро бо замимаи њуљљатњои тасдиќкунанда пешнињод намояд; 
 дар муддати як њафта пас аз бозгашт њисоботи муфассалро оид ба натиљањои сафар 

тибќи наќшаи тасдиќшуда, ки аз тарафи мушовири илмии ватании докторант ба имзо 



расидааст, ба сохтори дахлдори тањсилоти баъдидипломї ва њамкорињои байналмилалї 
манзур созад; 

 ба њисоботе, ки ба сохтори дахлдори тањсилоти баъдидипломї пешнињод мешавад, 
таќризи мушовири илмии хориљї оид ба натиљаи коромўзї ва тарљумаи он, ки аз 
љониби идораи нотариалї тасдиќ ёфтааст, замима мегарданд. 
 

14. Талабот ба таљрибаомўзї (коромўзї)-и хориљии докторантон 
14.1.Таљрибаомўзї (коромўзї)-и хориљии илмї-тањќиќотии докторантон бо маќсади аз 

худ кардани дастовардњои навини илми љањонї, ташаккули малакањои амалии фаъолияти 
илмї, касбї дар соњаи муайяни илм гузаронида мешавад. 

14.2. Таљрибаомўзї (коромўзї)-и хориљї на беш аз ду маротиба дар тамоми давраи 
тањсил тибќи наќшаи инфиродї доир мегардад. 

14.3. Љадвали гузаронидани таљрибаомўзї (коромўзї)-и хориљии илмї-тањќиќотии 
докторантон њар нимсола аз љониби ректори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон тасдиќ карда 
мешавад. 

14.4. Барои ворид намудани таљрибаомўзї (коромўзї)-и хориљї ба љадвали 
гузаронидани таљрибаомўзии илмї-тањќиќотї докторант бояд омўзиши назариявиро, ки 
фанњои заминавї ва тахассусиро фаро мегирад, гузарад ва коркардњои назарраси  илмї-
тањќиќотї ва озмоишї-тањќиќотї дошта бошад.  

14.5. Се моњ ќабл аз шурўъ шудани таљрибаомўзї (коромўзї) докторант бояд, ки барои 
ворид сохтани он ба љадвал бо нишондоди сана ва макони гузариш дар нимсолањои якуму 
дуюм ариза нависад. 

14.6. Барои ташкили таљрибаомўзї (коромўзї) зарур аст, ки аз мушовири илмии хориљї 
мактуб-даъватнома бо нишондоди муњлат ирсол шавад. 

14.7. Дар муњлати якуним моњ пеш аз саршавии таљрибаомўзї (коромўзї)-и хориљии 
илмї-тањќиќотї докторант бояд њуљљатњои зеринро манзур намояд: 

 аризаи докторант ба номи ректори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон бо розигии 
роњбари илмї, мудири кафедра ва роњбари сохтори дахлдори тањсилоти баъдидипломї; 

 тарљумаи мактуб-даъватнома бо нусхаи аслияш; 
 наќшаи гузаштани таљрибаомўзї (коромўзї), ки тариќи хаттї бо мушовири илмии 

хориљї мувофиќа шуда, тибќи шакли ќабулшуда ба низом дароварда шудааст; 
 њисобот оид ба корњои дар докторантура ќаблан иљрошуда, тибќи шакли ќабулшуда. 

14.8. Баъд аз ба имзо расидани ариза ва тасдиќ шудани барномаи коромўзї докторант 
њуљљатњоро тибќи рўйхати назоратї пешнињод месозад. 

14.9. Се рўз баъд аз анљоми таљрибаомўзї (коромўзї) манзур намудани њисобот оид ба 
таљрибаомўзии илмї њатмї мебошад. 

14.10. Кафедрањо дар охири њар соли тањсил тањлили самаранокии таљрибаомўзї 
(коромўзї)-и хориљии сайёри докторантон ва корњои мушовирони илмии хориљиро 
мегузаронанд ва маълумоти тањлилиро ба сохторњои Департоменти илм ва татбиқот  
пешнињод менамоянд. 

 
15.Механизми амалисозии мобилияти докторантњо 

 15.1. Докторантњо метавонанд, ки муассисаи тањсилоти олии касбї ё муассисаи илмии 
дигарро интихоб кунанд (дар дохили кишвар ё хориљи он), номгўи фанњо барои омўзиш ё 
таљрибаомўзиро муайян созанд ва ба номи њамоњангсози барномањои мобилияти академї 
дархост пешнињод кунанд. Дар асоси дархостњои муассисаи тањсилоти олии касбї ё муассисаи 
илмї њамоњангсози маркази мобилияти академї бастани шартномаро оид ба њамкорї бо 
муассисаи тањсилоти олии касбї ё муассисаи илмии дигар ташкил мекунад (бо муассисањои 
хориљї – танњо дар мувофиќа бо Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон). Дар чунин 
њолатњо муассисаи тањсилоти олии касбї ё муассисаи илмии њамкор ва барномањои таълимии 
онњо бояд дар кишвари худ аккредитатсия шуда бошанд ва ба фењристи муассисањои 
таълимии акредитатсияшуда ва барномањои таълимии аккредитатсияшуда шомил бошанд.  
 15.2. Барои таъмин кардани мобилияти академии дохилї, оптималї сохтани истифодаи 
захирањои таълимї, моддї-техникї, иттилоотї ва зењнї, Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
мустаќилона барои њамкорї шартнома мебанданд, ки маќсади он хизматрасонии таълимї 



буда, мавзуи њамкории тарафњоро дар соњаи хизматрасонињои таълимї бо шарти эътироф 
кардани фанњо, модулњои азхудкардаи докторантњои як тарафро дар муассисаи таълимї ё 
илмии тарафи дигар фаро мегирад. 
 

   16. Ќоидањои ирсол намудан барои таълим (таљрибаомўзї) ба муассисањои њамкор 
 16.1. Дар асоси даъватномаи расмии муассисаи њамкор докторантњо наќшаи таълимии 
фардї тањия карда, онро бо кафедраи тахассусӣ мувофиќа мекунанд. Ташкили умумии корњои 
омодасозї дар салоњияти маркази мобилияти академї мебошад. Докторантњо ба 
њамоњангсози барномаи мобилияти академї аризаи асоснокшуда бо нишон додани маќсади 
сафари хизматї, макони таъйиншуда, муњлат, фан ва забони таълим, ихтисос, сарчашмаи 
тахминии маблаѓгузорї пешнињод  мекунанд. Ба аризаи асоснокшуда тавсияномаи хаттии 
кафедраи пешбар, тасдиќи хаттии муассисаи њамкор оид ба ќабул ба таълим (таљрибаомўзї), 
наќшаи таълимии фардї замима карда мешавад.  
 16.2. Њамоњангсози барномањои мобилияти академї бастани созишномаи сељонибаро 

бо докторантњо – байни докторант, Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва муассисаи 

тањсилоти олии касбї ва ё муассисаи илмии ќабулкунанда ташкил мекунад. Дар њолати ирсол 
кардан ба таълим аз њисоби ширкатњои миллї ё њамкорони иљтимої (сарпарастон) 
созишномаи чорљониба баста мешавад.  
 16.3. Дар созишнома маълумоти шахсии докторант (насаб, ном, номи падар, муассисаи 
ирсолкунанда, кишвар), љузъиёти таълим ё таљрибаомўзї (тарафи ќабулкунанда, кишвар), 
наќшаи таълимии фардї - рўйхати фанњо ё таљрибаомўзї, ки барои омўзиш дар муассисаи 
ќабулкунанда интихоб шудаанд бо сабти рамзи фан, миќдори кредитњои тарафи ќабулкунанда 
(дар њолати фарќ кардани низоми кредитњо), миќдори кредитњо аз рўи низоми аврупоии 
интиќоли кредитњо (ЕСТS), муњлати гузаштани таљрибаомўзии илмї ё истењсолї, семестри 
таълим ва ѓайра нишон дода мешаванд.  
 16.4. Маблаѓгузории мобилияти академї метавонад аз њисобњои зерин сурат гирад: 
маблаѓњои буљети љумњуриявї, маблаѓњои ѓайрибуљетии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон; 
грантњои ширкатњои миллї, њамкорони иљтимої (сарпарастон), фондњои байналмилалї; 
маблаѓњои шахсии докторантњо. 
 16.5. Докторантњо дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, мувофиќи ќоидањои тибқи 

Ойинномаи донишгоҳ муқарраршуда расмиёти маъмурии ќабулро мегузаранд.  
 16.6. Пас аз ба охир расидани муњлати таълим дар муассисаи ќабулкунанда 
докторантњо ба Донишгоҳи технологии Тоҷикистон худ транскрипт ва њисобот оид ба 
пешпардохтњои пулиро (дар њолати гузаштани таълим аз њисоби маблаѓњои буљети давлатї, 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон) пешнињод мекунанд. Дар асоси транскрипт ва низоми 
мављудаи азнавњисобкунии кредитњо тибќи Низоми аврупоии баргардони кредитњо 
азнавњисобкунии њатмии кредитњои докторантњо гузаронида мешавад.  
 16.7. Дар асоси натиљањои соли тањсил Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ба Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дар бораи теъдоди таълимгирифтагон аз рўи 
барномањои мобилияти академї  ва маълумот дар бораи муассисаи њамкор бо нишондоди 
ахбор оид ба аккредитатсияи муассиса, барномањои таълимї ва муњлати амал кардани онњо 
њисобот пешнињод мекунад. 
 

17. Низоми азнавњисобкунии кредитњо аз рўи Низоми аврупоии  баргардони кредитњо 
17.1. Барои ба докторантњо муњайё кардани имконияти азхудхунии кредитњо ё 

барномаи фанњои алоњида (таљрибаомўзї) дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон пешрафтаи 
љањон ва таъмин кардани меъёрњои объективии арзёбї ва муќоиса кардани дастовардњои 
таълимї дар асоси низомњои мављудаи азнавњисобкунии кредитњо ба намуди Низоми 
аврупоии  баргардони кредитњо, дар Низомномаи мазкур ќоидањои азнавњисобкунї тањия 
карда шудаанд, ки дар асоси онњо гузаронидани бањоњо мувофиќи Низоми аврупоии  
баргардони кредитњо ба низоми бањодињии холї-рейтингии дастовардњои докторантњо ва 
баръакс амалї карда мешавад.  
 17.2. Масъалањои њамоњангсозї, таъмин ва риоя кардани принсип ва механизмњои 
Низоми аврупоии баргардони кредитњо ба салоњияти Департаменти илм ва татбиқот 
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дохил аст.  



 17.3. Азнавњисобкунии кредитњо бо тартиби зерин гузаронида мешавад: њаљми 
мењнатталабии як кредити таълими назариявї бо назардошти машѓулиятњои аудиторї ва 
корњои мустаќилонаи таълимгиранда дар докторантура 180 соатро ташкил медињад. Кредити 
академї дар доираи Низоми аврупоии  баргардони кредитњо – ин воњиди ченкунии 
мењнатталабии омўзиши фан њам дар машѓулиятњои аудиторї, њам дар ваќти корњои 
мустаќилона мебошад. Як кредити фаъоли Низоми аврупоии  баргардони кредитњо ба 12 
соати академї баробар аст.  

 17.4. Љадвали бањогузории Низоми аврупоии  баргардони кредитњо 4 бањои мусбатро 

дар бар мегирад (аз «А» то «D»), ва бањои «F» бе додани кредит. Низоми бањодињии 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва ё муассисањои илмии Љумњурии Тољикистон, ки дар 
асоси Низоми бањодињии холї-рейтингии дастовардњои таълимии таълимгиранда тањия 
шудааст, 10 бањои мусбатро (аз «A» то «D») бо додани кредитњо ва як бањои ѓайриќаноатбахш 
- «F»-ро бе додани кредитњо дар назар дорад. Гузаронидани бањоњои Низоми аврупоии  
баргардони кредитњо ба бањоњои низоми холї-рейтингї ва баръакси он бо роњи гузаронидани 
бањоњо мувофиќи Низоми аврупоии  баргардони кредитњо ва гузаронидани бањоњои низоми 
холї-рейтингї ба бањоњои Низоми аврупоии  баргардони кредитњо мувофиќи љадвал сурат 
мегирад: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Љадвали гузаронидани бањоњои низоми холї-рейтингї ба бањоњои Низоми аврупоии  
баргардони кредитњо (ЕСТS) 

 

 

ЗАМИМАИ 1 

Ифодаи рақамии 

холҳо 

Ифодаи 

ҳарфии 

холҳо 

Ифодаи холҳо  

 бо фоиз 

Ифодаи анъанавии баҳо 

Бо рақам Бо ҳарф 

4,00 4 A 95 - 100 5 Аъло 

3,00 3 B 80 – 94 4 Хуб 

2,00 2 C 60 -80 

3 Қаноатбахш 

1,00 1 D 50 - 60 

0,00 0 F 0 - 49 2 Ғайриқаноатбахш 

I (Incomplate)   

«Фан ба итмом нарасидааст» 

(Дар њолати њисоби  GPA ба 

назар гирифта намешавад) 

P (Pass)   

«Комёб» ( Дар њолати њисоби  

GPA ба назар гирифта 

намешавад ) 

NP (No Pass)   

«Нокомёб» (  Дар њолати 

њисоби  GPA ба назар гирифта 

намешавад ) 

W (Withdrawal)   

«Рад кардани  фан» ( Дар 

њолати њисоби  GPA ба назар 

гирифта намешавад ) 

AW (Academic Withdrawal)   

«Бо сабабњои академї аз фан 

мањрум кардан » ( Дар њолати 

њисоби  GPA ба назар гирифта 

намешавад ) 

AU (Audit)   

«Фан омўхта шуд» ( Дар њолати 

њисоби  GPA ба назар гирифта 

намешавад ) 



 

 

Департаменти илм                    Department science 
 ва татбиќот                                            and research 

 

       
 

Ба ректори Донишгоҳи   

технологии Тоҷикистон  

Амонзода И.Т.  

аз номи довталаби  

докторанура  PhD   

______________________________ 

 

 

АРИЗА 

Аз Шумо эҳтиромона хоҳиш менамоям, ки манро ба докторантураи PhD, аз рӯи 

ихтисоси ______________________, шакли таҳсили  

(шартномавӣ ё буҷавӣ), қабул намоед. 

 

Сана                                     Имзо                               Рақами телефон 

 

 

 

Имзои мушовири илмӣ ҳатмист. 

 

Имзои мудири кафедра ва декани факултет бо муҳр тасдиқ карда мешавад. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМИМАИ 2 
 

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 



ВАЗОРАТИ САНОАТ ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ НАВИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН  
ДОНИШГОЊИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЉИКИСТОН 

 

«Тасдиќ мекунам» 

Муовини ректор оид ба илм ва татбиќот 

____________________________ 
«____» ___________с.201__ 

 

СУРАТМАЉЛИСИ № _____ 

комиссияи имтињонотии ќабул ба докторантура (PhD) аз рӯи ихтисоси 

  
 

аз    «__»  ________________ 201__                                                                ш.Душанбе 
 
Довталаб                                                

 

Њайати комиссияи имтињонотии ќабул ба докторантура аз рўи ихтисос (PhD) бо 
фармони ректори Донишгоњи технологии Тољикистон № __  аз «_» ______ соли 201_ тасдиќ 
шудааст. 
Раиси комиссия: ______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
Аъзоёни комиссия: 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________ 
 

Ба билети имтињонии № ___ довталаб _______________________________ љавоб дод. 
                                                                    (ба пуррагї, ќисман) 

Дар имтињон ба довталаб чунин саволњои иловагї пешнињод гардид.  
 

Саволњои иловагї 
1.  __________________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________________ 
2.  __________________________________________________________________________ 
     __________________________________________________________________________ 
Бањои имтињон   _________________________ 
    
Раиси комиссия:                 ______________ 
Аъзоёни комиссия:  ______________ 
  ______________ 
Котиби комиссия:  ______________ 
 
 

 
ЗАМИМАИ 3 

 
 



Департаменти илм                    Department science 
 ва татбиќот                                            and research 

 

       

 
ВАРАҚАИ ҶАВОБИ ИМТИҲОНӢ 

аз фанни _______________________________________________________________________________________ 

 

Ному насаби докторант: __________________________________________                          
Ихтисос: _________________________________________________________________ 

«____»  _________________   соли 20__ 
 
Билет №    _____ 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

 

Имзои докторант __________________ 

 

 

                ЗАМИМАИ 4 

                                                   
Департаменти илм                    Departament science 



 ва татбиќот                                            and research 
 

       
 

ВАРАЌАИ САНЉИШИ РЕЙТИНГЇ (МАРҲИЛАВӢ) 
 
Нимсолаи тањсилот ____________ _____________________________________________________ 

Забони тањсил ______________________________________________________________________ 

Номи фанн:      _ _____________________________________                           __   _________ 

Ному насаби омўзгор             ____________               _____                                              ______ 
 

СФ1 - “____”_____________________ с.201__ 

СФ 2 - “____”_____________________ с.201__ 

 

 

   Шумораи докторантон              _______________           Супориданд: ___________________ 
                     
                                                                                                Насупориданд: _________________ 
                      Ҳозир нашуданд:  _______________ 

Сардори идораи КИТ   _________________________________/  

Эзоњ: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМИМАИ 5 

 

                                                                   

№ 
 р/т 

Ному насаб 
докторант 

Курс Ихтисос Фаъолнокӣ Ба њисоби 
миёна дар 15 

њафта (бо 
љадвали 100 

балла) 

 
 

Имзо СФ1 
(100) 

СФ2 
(100) 

% 
 

њуруфї % 
 

њуруфї 

1.           



Департаменти илм                    Departament science 
 ва татбиќот                                            and research 

 

       
                
      

ВАРЌАИ ИМТИҲОНЇ  №_____  /201____ 
 

Нимсолаи тањсилот ___________________________________________________________________ 

Забони тањсил ________________________________________________________________________ 

Номи фанн:     ________________________________________________________________________ 

Ному насаби омўзгор  _________________________________________________________________ 

 

 
 

Санаи чопи вараќаи имтиҳонӣ  “___”_______ с.201__            Санаи СИ  “___”_______ с.201__     
Шумораи докторантон              _______________                    Супориданд: __________________ 
                     
                                                                                                   Насупориданд: _________________ 
                      Ҳозир нашуданд:  _______________ 
 

Сардори идораи КИТ   _________________________________/  

Эзоњ: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         
ЗАМИМАИ 6 

 

Департаменти илм                    Departament science 

№ 
 р/т 

Ному насаб 
докторант 

Курс Ихтисос СФ 
(100)

% 
 

Холи имтиҳон Холи ҷамбастӣ  
 

Имзо % њуруфї % 

 
њуруфї Бо 

рақам 

2.            



 ва татбиќот                                            and research 

     ш. Душанбе                                      “ ___”  _____________  соли 201__   
 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Душанбе –  734061, кӯчаи Н. Қарабоева  63/3 
The Republic of Tajikistan, Dushanbe - 734 061, N. Karabaev Street 63/3 

 
 

ТРАНСКРИПТИ АКАДЕМИИ ДОКТОРАНТ (Ph.D) 
OFFICIAL ACADEMIC TRANSCRIPT DOCTORAL (Ph.D) 

 
Ному насаби докторант (Ph.D) (Doctoral  Name): ___________________________ 
Соли таваллуд (Date of birth): ____________________________________________ 
Соли дохилшавӣ (Year revenue) __________________________________________ 
Забони таҳсил (Language of Instruction): __________________________________ 
Шакли таҳсил (Type of study): ___________________________________________ 
Соли таҳсил (Year of Studies): ___________________________________________ 
Ихтисос (specialty) _____________________________________________________ 
 

№ Фан (Discipline) Соат 
(Hours) 

Кредит  
(Credits) 

Баҳо 
(rating) 

 
Курси 1, семести 1 (1 academic year, 1 semester) 20__/20__   

1.     
2.     
3.     

Курси 1, семести 2 (1 academic year, 2 semester) 20__/20__   
1.     
2.     
3.     

Курси 2, семести 1 (2 academic year, 1 semester) 20__/20__   
1.     
2.     

Курси 2, семести 2 (2 academic year, 2 semester) 20__/20__   

1.     
2.     

Курси 3, семести 1 (3 academic year, 1 semester) 20__/20__   

1.     
2.     

Курси 3, семести 2 (3 academic year, 2 semester) 20__/20__   

1.     
2.     

Сардори идораи КИТ  
(Head of Department Scientific research work)    _______________________________                                                   
Имзо (Signature) _______________          Сана (Date) _______________ 
 

 
 
 

ЗАМИМАИ 7 
 

ВАЗОРАТИ САНОАТ ВА ТЕХНОЛОГИЯҲОИ НАВИ ҶУМҲУРИИ 

ТОҶИКИСТОН 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН 

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ И НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ДОНИШГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ТАДЖИКИСТАНА 

 

 
 

РӮЗНОМАИ  
таҷрибаомӯзии тадқиқотии докторант (Ph.D)  

аз рўи ихтисос  
 

ДНЕВНИК  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ  

ДОКТОРАНТА ПО ПРОФИЛЮ (Ph.D) 

 
соли таҳсили 201__-201__  

201_-201_ учебного года 
 

 

Курс_______________  

Кафедраи________________________________________________________________

__________________________________________________________________    
                                           (рамз ва номи ихтисос) 

Кафедра__________________________________________________________________

___________________________________________________________________  
                                                      (код и наименование специальности) 

Насаб (фамилия)________________________________________  

Ном (имя)______________________________________________  

Номи падар (отчество)___________________________________  

 

Душанбе, 201__ 

 
НАЌШАИ ИНФИРОДИИ ГУЗАШТНИ ТАҶРИБАОМӮЗИИ ТАТҚИҚОТИИ ДОКТОРАНТ  

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПЛАН ПРОХОЖДЕНИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ 

ДОКТОРАНТА   

 

 



Самти ихтисос, курс___________________________________________________________________ 

Направление докторанта ____________________________________________________________курс  

 

кафедраи_____________________________________________________________________________ 

кафедры______________________________________________________________________________  

 

Носаб, ном ва номи падар (Ф.И.О.)______________________________________________________ 

 

Барои  гузаштани таҷрибаомӯзии тадқиқоти равона карда мешавад ба_____________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

направляется для прохождения исследовательской практики в (на)____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

Муҳлат аз «___»________201___,  то «___»_________201___. 

Срок с «___»________201___г., до «___»_________201___г. 

 

Роҳбари таҷрибаомӯзи аз кафедраи ____________________________________ донишгоҳ 
(руководитель практики от кафедры вуза) 

_____________________________                    _______________________________________ 

                                                                                                                                  Имзо (подпись) Муҳр 

(Печать) 

 «___»________________201___  

 

Мудири кафедра (Зав. кафедрой) __________________«_____»________201___.   

 

 
Маълумот оиди гузаштани таҷрибаомӯзӣ 

Справки о прохождении практики 

Докторант _______________________________________________________ 

Ҳозир шуд (Прибыл на место практики)  __________________  

                                                                                                                       Имзо (Подпись), Муҳр 

(печать)  

 «___»______________201___.    

                                                                                                        

Таъин шуд, (назначен) __________________________________ 

                                                                     Вазифа (должность)   

 

Ба кор шуруъ кард (приступил к работе)  «___»_______201__.  

Гузаронда шуд (Переведен)_____________________________ 

Вазифа (должность)  ______________________________________________________  

Ба сафари хизмати равона карда мешавад (Откомандирован в) ______________ 

«___»________________201___. 

 

 

 

 

«ТАСДИҚ МЕКУНАМ» 

Мудири кафедра ____________________        ___________ 

«____»_____________201___. 

 

Мавзӯи рисолаи докторӣ (Тема докторской диссертаций)___________________________________ 

______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________ 

Супоришҳои кафедра ба докторант (Задание кафедры докторанту)___________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

Супоришҳои инфиродӣ (Индивидуальные задание): ________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

Супоришҳо оиди риояи интизоми меҳнат (Задание по соблюдению трудовой 

дисциплины):__________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________  

 

«МУВОФИҚА ШУДААСТ» 

___________________________________ 
(насаб, ном ва номи падари роҳбар)  

________________ 
(имзо) 

«____»___________с. 201___  

 

* Муассисае, ки дар он ҷо таҷрибаомӯзии тадқиқотӣ гузаронида мешавад. 

Нақшаи тақвимии таҷрибаомӯзии тадқиқотии докторант  
(Календарный план исследовательской практики докторанта) 

 

№р/т (№п/п) ____________ 

 

Марҳила ё бахшҳои супориш (Этапы или разделы задания) ________________________________ 

Ҷойи корӣ (Рабочее место) (кафедра) ____________________________________________________ 

Ба сифати ки кор мекунад (В качестве кого работает) _____________________________________ 

Муҳлати иҷроиш (Сроки исполнения) __________________________________________________ 

Сабт дар бораи иҷроиш (Отметка об исполнении) ________________________________________ 

Роҳбари таҷрибаомӯзии тадқиқотӣ аз муассиса таҳсилоти олӣ (Руководитель исследовательской 

практики от вуза или научного учреждения) ______________________________________________ 

 ________________________________            
         (насаб, ном ва номи падар (ФИО)) 
________________________ 
          имзо (подпись) 

 «___»__________201__.  

 

Роҳбари таҷрибаомӯзии тадқиқотӣ аз корхона (Руководитель исследовательской практики по месту 

прохождения практики) ___________________________________________ 
                                                               (насаб, ном ва номи падар (ФИО)) 
________________________ 

          имзо (подпись) 

 «___»__________201__.  

 

Сабти корҳои иҷрошудаи таҷрибаомӯзии тадқиқотӣ (Записи о работах, выполненных на 

исследовательской практике) ___________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 



Сана (дата) «___»__________201__. 

 

Мазмуни мухтасари корҳои иҷрошуда (Краткое содержание выполненных работ) ____________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Қайдҳои роҳбар (Отметки руководителя) _________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________  

Рӯйхати маводи ҷамъовардаи докторант дар давраи гузаштани таҷрибаомӯзии тадқиқотӣ 
(Список материалов, собранных докторантом в период прохождения исследовательской практики)  

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

№р/т (№п/п) ________________ 

Номгӯй (Название) ____________________________________________________________________ 

Нашриёт (Издательство) _______________________________________________________________  

Хулоса ва пешниҳодҳои  докторант оиди ҷамбасти таҷрибаомӯзӣ (Заключение докторанта по 

итогам практики и его предложения)_____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________  

Хусусиятҳои кори докторан (дараҷаи назарявии омодашавӣ, сифати иҷроиши кор, интизоми 

меҳнатӣ ва камбудиҳо, агар онҳо ҷой дошта бошанд нишон дода мешавад) (Характеристика 

 работы докторанта) (указывается степень теоретически подготовки, качества выполненной работы, 

трудовой дисциплины и недостатков, если они имели место)_______________________________ 

____________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________  

 

Имзои роҳбар (Подпись руководителя)    _________________ Муҳр (Печать)        

                                                                   

«___»__________с. 201___. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАМУНА! 

 

ҲИСОБОТИ ГУЗАШТАНИ ТАҶРИБАОМӮЗИИ ТАДҚИҚОТИИ ДОКТОРАНТ (PhD) 

ОТЧЕТ О ПРОХОЖДЕНИИ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ПРАКТИКИ ДОКТОРАНТА 

 

                                                                                                       «ТАСДИҚ МЕКУНАМ»  



Мудири  кафедра __________   

_____________________________  
                                                                                                                                    (насаб, ном ва номи падар)  

«____»_____________с.201___  

 

Ҳисоботи таҷрибаомӯзии тадқиқотии докторант (PhD) 

Отчет о прохождении исследовательской практики докторанта  

 

Насаб, ном ва номи падар (Ф.И.О.)______________________________________________________ 

Курс_______________ 

Кафедра______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

                                  (рамз ва номи ихтисос (код и наименование специальности)) 

 

Тавсифи корҳои дар вақти таҷрибаомӯзи иҷрошуда (Описание работы, проделанной на 

практике) ______________________________ 

Натиҷаҳои пешакӣ (Предварительные результаты): ________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________  

 

Хулосаи пешакӣ-мухтассар (Краткие предварительные заключения): 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

 

 

Имзои докторант (Подпись докторанта)__________________________  

Роҳбари илмӣ (Научный руководитель) __________________________  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЗАМИМАИ 8 
 

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
ВАЗОРАТИ САНОАТ ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ НАВИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 



ДОНИШГОЊИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЉИКИСТОН 
 
 
 

 
 
 

БАРНОМАИ ТАЉРИБАОМЎЗИИ 
ПЕДАГОГЇ 

барои докторантон (Ph.D) аз рӯи ихтисос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Душанбе-201__ 
 

 

“ТАСДИҚ МЕКУНАМ” 

Муовини Ректор оид ба 

илм ва татбиқот 

_____________Ҳакимов Ғ.Қ. 

«____» _____________ с. 201__ 

 



 

 

Барнома дар љаласаи кафедраи ____________________________ 

________________________________________ тасдиќ шудааст. 

Суратљаласаи № __    аз «____» _____________ с. 201__. 

 

Мудири кафедра   ______________          ____________________ 

(Имзо)                                                  (Ному насаб) 

 

Барнома дар љаласаи Шўрои илмї-методии факультети ________________________ муњокима 
гардида, маъќул дониста шудааст. 
Суратмаљлиси № _______ аз «_______» ___________ с. 201__ 
Декан      _____________     __________________________  
                      (Имзо)                                               (Ному насаб)   
 

 

I. МАЌСАД ВА ВАЗИФАЊОИ ТАЉРИБАОМЎЗИИ ПЕДАГОГЇ 

Маќсади таљрибаомўзии педагогии пас аз маълумоти олї (баъд аз магистратура) аз омодагї 

ба фаъолияти илмї-педагогї дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ва дигар муассисаи тањсилоти 

олї, баланд бардоштани мањорату малакаи фаъолияти амалї оиди ба роњ мондани раванди 
таълими фанњои махсус дар мактаби олї, ташкили фаъолияти омўзишии муњасиллин ва 
гузаронидани корњои илмї-методї оид ба фанни таълимї иборат мебошад. 

Вазифањои асосии таљрибаомўзии педагогии докторантњо аз инњо мебошанд: 
- ташаккули мањорати гурўњбандї ва инъикоси истифодаи дониши илмї дар маводи 

таълимї ва баёни шифоњї ва хаттии маводи фанни таълимї бо истифода аз технологияњои 
муосири таълимї, методњои тартиб додани масъала, машќ, тест ва дигар воситањои асосии 
илмї-педагогї ва таълимї-методї; 

- ташаккули мањорати гузоштани њадафњои таълиму тарбиявї оид ба интихоби навъу 
намуди дарс, истифодаи шаклњои гуногуни ташкили фаъолияти омўзишии муњассилин 
вобаста ба вазифањои гузошташудаи педагогї;  

- баланд бардоштани мањорати ташхис, назорат ва бањогузории муассири фаъолияти 
таълимї; 

- шиносої бо методҳои гуногуни таркиббандї ва пешнињоди маводи таълимї, бо тарзњои 
фаъолгардонии фаъолияти таълимї, бо усулњои асосии ташкили раванди таълим аз рўйи 
технологияи кредитї дар мактаби олї, бо вижагињои њамкорї дар системаи «донишљў-
омўзгор». 

Ҳар таљрибаомўзе, ки аз рўйи ин барномаи таълимї тањсил менамояд бояд принсипњои 
умумии педагогии зерини тањсилоти  босалоњият ташаккул ёфта бошанд: хислати роњнамоии 
шахсии барномањои таълимї бо назардошти талаботи таълимии муњасиллин; бонизоми ва 
тамомияти муњтавои тањсилот ва шаклњои фаъолият; усули модулї-блокии ташкили муњтавои 
тањсилот ва фаъолияти муњасиллин; фаъолнокї ва мустаќилияти муњассилин њамчун субйекти 
таълим; муњим ва муколамавї будани таъсири байнињамдигарии субйектњои раванди таълим; 
њавасмандкунї дар асосї худназоратї, худислоњсозї ва худомўзї. 

 
МУЊТАВОИ ТАЉРИБАОМЎЗИИ ПЕДАГОГЇ 

Дар доираи таљрибаомўзии педагогї докторантњо бояд барои донишљўёни зинаи 
бакалавриат ва магистратура на камтар аз 8 машѓулияти лексионї, 8 машѓулияти семинариву 
лабораторї ва 8 кори мустаќилона бо роњбарии омўзгор гузаронанд. Ѓайр аз ин, 
докторантњоро лозим меояд, ки барои магистрантон машѓулиятњои санљишии лексиониву 
амалї ва семинарӣ-методї баргузор намоянд. 

Шиносої: дар давраи таљрибаомўзии педагогї докторантњо бояд бо њуљљатњои меъёриву 
њуќуќии марбут ба ташкили раванди таълим дар муассисаи тањсилоти олии бо системаи 
кредитї фаъолияткунанда ва кори таълимї-методї ва тарбиявии кафедра шинос шаванд, дар 
дарсњои омўзгорони таҷрибадори кафедра ва докторантњои дигар кафедрањо иштирок кунанд 



ва онњоро тањлил намоянд. Њамчунин докторантњо бояд бо технологияњои муосири таълим, 
усулњои тањияи мисолу масъалањо, тестњои санљишї, наќшањои технологии истењсолоти 
саноатї, методологияи тањияи наќшањои таълимии корї ва дигар корњои муњими илмї-
педагогї ва таълимї-методии муассисаи тањсилоти олї шинос гарданд. 

Омўзиш: дар давраи таљрибаомўзии педагогї докторантњо бояд мањорату малакаи 
гурўњбандї ва инъкоси дониши илмї дар маводи таълимї, баёни шифоњї ва хаттии мавзўи 
тањќиќ, усулњои муассири таълимї-методии ташкили раванди таълим, омӯзиш ва ҷамъбасти 
донишњои вобаста ба фанњои махсуси дар як силсила мутањњидшударо аз худ намоянд. 

Тањия: дар давраи таљрибаомўзии педагогї докторант бояд вобаста ба фанњои махсуси 
риштањои бакалавриат ва магистратура маводи таълимї-методї тањия намояд. Дар њамин 
давра ба докторантро њамчунин лозим меояд, ки наќшаи инфиродии гузаштани 
таљрибаомўзии педагогиро тањия созанд ва рўзномаи гузаштани таљрибаомўзиро тартиб 
дињаднд. 

Гузаронидани машѓулиятњои таълимї: дар давраи таљрибаомўзии педагогї докторант 

бояд мувофиќи наќшаи тањиягардида машѓулиятњои пешбинишударо баргузор намояд ва 

баъдан онњоро бо омўзгор тањлил намуда, эроду пешнињодоти омўзгорро дар машѓулиятњои 

минбаъда ба назар гирад. 

 

III. ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ ТАЉРИБАОМЎЗИИ ПЕДАГОГЇ 

Дар давраи таљрибаомўзии педагогї намудњои зерини кори докторантњо бояд пешбинї карда 

шаванд: 

- тањияи наќшаи инфиродии гузаштани таљрибаомўзии педагогї; 
- иштирок дар машваратњои илмї-методї, шиносої бо ташкили корњои таълимї-тарбиявї 

ва методии кафедра; 
- омўзиши таљрибаи таълимии омўзгорони пешќадами донишгоњ дар рафти ширкат дар 

машѓулиятњои таълимии фанњои тахассусї ва вобаста; 

- ширкат дар машѓулиятњои таълимии фанњои тахассусї ва вобаста; 

- шиносої бо њуљљатњои меъёриву њуќуќї (Ќонуни ЉТ «Дар бораи маориф», стандартњои давлатии 

таълим, наќшањои таълимии корї ва ѓ.); 

- иштирок ва тањлили машѓулиятњои магистрант ва докторантњо; 

- банаќшагирї ва тањияи инфиродии мундариљаи машѓулиятњои таълимї ва маводњои таълимї-

методї;  

- гузаронидани машѓулиятњо вобаста ба фанни таълимї (лексияњо, семинарњо, машѓулиятњои 

амалї ва лабораторї ва ѓ.); 
- анљоми корњои инфиродї ва роњбарї ба корњои илмии (магистрии) муњасиллин. 

 
IV. МАКОНИ ТАЉРИБАОМЎЗЇ 

Макони таљрибаомўзии докторант кафедраи тахассусии соҳавии донишгоҳ ва дигар 

МТОК ҶТ, марказҳои илмӣ мебошад. Дар озмоишгоњњо барои донишљўёни зинањои 
бакалавриат ва магистратура машѓулиятњои лексионї ва лабораторї баргузор карда 
мешаванд. 

 
 
 
 
 
 

V. АСНОДИ ЊИСОБОТЇ ОИД БА ТАЉРИБАОМЎЗИИ ПЕДАГОГЇ 



Дар поёни давраи таљрибаомўзии педагогї њамаи докторантњо дар љаласаи кафедраи 

тахассусї бояд ҳисобот дода, муњокима шавад. Маводи таълимї-методие, ки докторант дар давраи 

таљрибаомўзї тањия намудааст (наќшаи таълимї, маводњои таълимї, тастњои санљишї ва ѓ.) ба 

њисобот замима карда мешаванд. Бањои таљрибаомўзї ба докторант дар давраи аттестатсияи 

фосилавї гузошта мешавад. 

VI. ЊУЌУЌУ ВАЗИФАЊОИ ТАЉРИБАОМЎЗОН 

1. Докторанти (PhD) њангоми гузаштани таљрибаомўзии педагогї њуќуќ дорад, ки 

вобаста ба њамаи масъалањои дар рафти таљрибаомўзї пайдошаванда ба роњбарї 

таљрибаомузї мурољиат намояд, аз маводњои таълимї-методии кафедра, факултет ва 

донишгоњ истифода намояд, вобаста ба такмилу ташкили таљрибаомўзї пешнињодњо намояд.  

2. Таљрибаомўз дар давраи таљрибаомўзї њуќуќ дорад, ки бо маќсади омўзиши 

методикаи таълим ва таљрибаи пешќадами таълимї тибќи мувофиқаи пешакї дар 

машѓулиятњои омўзгорони варзидаи донишгоњ иштирок намояд.   

3. Таљрибаомўз вазифадор аст, ки тамоми корњои дар наќшаи инфиродии гузаштани 

таљрибаомўзии касбии педагогї пешбинишударо иљро намояд.  

4. Таљрибаомўз ба ќоидањои низоми дохилии донишгоњ, талаботи техникаи бехатарї ва 

дастурњои роњбари таљрибаомўзиву маъмурият итоат менамояд. Дар сурати саркашї аз иљрои 

талабот таљрибаомўз метавонад аз таљрибаомўзї барканор карда шавад.  

5. Докторантони (PhD), ки аз таљрибаомўзї барканор карда шудаанд ё фаъолияти 

таљрибаомўзиашон ѓайриќаноатбахш арзёбї карда шудааст, наќшаро иљронакарда њисобида 

мешаванд. Бо ќарори роњбари таљрибаомўзї барои онњо метавонад таљрибаомўзии такрорї 

бо пардохти маблағи раёсат ва ШО ДТТ муқаррар шудааст, таъин карда шавад.    

6. Мувофиќи барномаи таљрибаомўзї таљрибаомўзон вазифадор њастанд, ки пас аз 

хатми таљрибаомўзї дар муњлати муќараргардида њисоботро қаблан дар комиссияи кафедраи 

тахассусӣ дифоъ карда ва баъд ба масъули ДИТ пешнињод намоянд.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ЗАМИМАИ 9 

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
ВАЗОРАТИ САНОАТ ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ НАВИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
ДОНИШГОЊИ ТЕХНОЛОГИИ ТОЉИКИСТОН 
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I. МАЌСАДИ ТАЉРИБАОМЎЗИИ ТАДЌИЌОТЇ 
Маќсади таљрибаомўзии тадќиќотї аз банизомдарорӣ, тавсия бахшидан ва такмил додани 

донишњои касбиву ташаккули малакаву мањорати докторант оид ба мустаќилона пеш бурдани 
корњои илмї-тадќиќотї ва гузаронидани озмоишњо, иборат мебошад. 

Вазифаи асосии таљрибаомўзї - ба даст овардани таљрибаи тадќиќи масъалаи муњими илмї, 
њамчунин интихоб ва љамъоварии маводи лозима барои таълифи рисолаи докторї мебошад. 

Дар давраи таљрибаомўзии илмї-тадќиќотї докторант бояд масъалањои зеринро омўзад: 
- адабиёти марбут ба мавзўи тадќиќ; 
- методњои тадќиќ ва гузаронидани корњои озмоишї; 
- ќоидањои истифодаи дастгоњу таљњизоти дахлдор; 
- методњои тањлил ва коркарди маълумоти озмоишї; 
- талаботи марбут ба тањияи асноди илмї-техникї. 
Дар давраи таљрибаомўзї њамчунин докторант бояд корњои зеринро анљом дињад: 
- тањлил, ба низом даровардан ва љамъбаст намудани маълумоти марбут ба мавзўи тадќиќ; 
- бурдани тадќиќоти назариявї ва озмоишї дар доираи вазифањои гузошташуда; 
- тањлили эътимоднокии натиљањои бадастомада; 
- муќоисаи натиљањои тадќиќоти анљомдодашуда бо натиљањои тадќиќоти ба њамин 

монанди ватаниву хориљї; 
- тањлили ањамияти илмї ва амалии корњои тадќиќотие, ки анљом дода мешаванд; 
- тањлили самаранокии техникї-иќтисодии тадќиќот. 
 

II. МАЗМУНИ ТАЉРИБАОМЎЗИИ ТАДЌИЌОТЇ БАРОИ ДОКТОРАНТОНИ (Ph.D) 
АЗ РӮИ ИХТИСОС 

Таљрибаомўзии тадќиќотї дар шакли гузаронидани тадќиќоти воќеие, ки докторант дар 
доираи мавзўи тасдиќшудаи рисолаи докторї анљом медињад, сурат мегирад.  

 

III. ТАШКИЛ ВА ГУЗАРОНИДАНИ ТАЉРИБАОИЎЗИИ ТАДЌИЌОТЇ 
Кори докторантон дар давраи таљрибаомўзї мувофиќи мантиќи кори рисолаи докторї 

ташкил карда мешавад: тањлили назариявии адабиёт ва тадќиќотњои марбут ба мавзўи тадќиќ; 
интихоби сарчашмањои марбут ба мавзўи тадќиќ (маводњои патентї, њисоботњои илмї, асноди 
техникї ва ѓ.); тартиб додани рўйхати адабиёт; башаклдарории фарзияњои корї; муайян 
намудани маљмўи методњои тадќиќ; гузаронидани озмоишњо; тањлили маълумоти озмоишї; 



тањияи натиљањои тадќиќ. Докторантон бо марказњои илмї, рисолањои илмї, фишурдаи 
рисолањои илмї кор мекунанд ва бо роњбари илмиву омўзгорон машварат менамоянд.  

 

IV. МАКОНИ ТАЉРИБАОМЎЗЇ 
    Таљрибаомўзи дар кафедраи ______________________________________________________ 

факултети____________________________________________________________________________  
Донишгоњи _______________________________ гузаронида мешавад. 

 

V. АСНОДИ ЊИСОБОТИ ТАЉРИБАОМЎЗИИ ТАДЌИЌОТЇ  
Дар фарҷоми давраи таљрибаомўзї, докторант бояд ба роњбари таљрибаомўзї њуљљатњои 

зеринро супорад: 
а) рўзномаи таљрибаомўзї; 
б) њисоботи таљрибаомўзї. 

Аттестатсия аз рўйи натиљањои таљрибаомўзї дар асоси њимояи њисоботи 
пешнињодгардида гузаронида мешавад. Аз рўйи натиљањои мусбии аттестатсия ба фаъолияти 
докторант бањои дифференсиалї гузошта мешавад. 

 

VI. ЊУЌУЌУ ВАЗИФАЊОИ ТАЉРИБАОМЎЗОН 
6.1 . Докторант бояд тамоми вазифањои пешбининамудаи барномаи таљрибаомўзиро иљро 

намояд, рўзнома ва дафтари таљрибаомўзї ташкил намояд ва дар он маълумотњои раќамии 
лозима, њаљми кори иљрошудаи њаррўза, мулоќоту машварат бо мутахассисони корхонаву 
шарикон, иштирок дар корњои љамъиятї ва чорабинињоро сабт намояд.  

6.2 . Ќоидањои њифзи мењнат, техникаи бехатарї ва санатариро ќатъиян риоя намояд.  
6.3 . Бо асбобу олот ва таљњизоту аснод эњтиёткорона муносибат намояд.  
6.4 . Тартиб ва низоми кори муассисаро риоя намояд (супориш ва вазифањои ба ў 

додашудаи роњбар ва мутахассиони муассисаро иљро намояд).  
6.5 . Њисоботи таљрибаомўзї, рўзномаи таљрибаомўзї ва тавсифномаи тасдиќнамудаи 

роњбари муассиса ё ташкилотро ба роњбари таљрибаомўзї пешнињод намояд.  
Дар давраи таљрибаомўзї докторант њуќуќ дорад, ки:  
6.6 Ба муассиса ё ташкилот кори муваќќатї ќабул карда шавад, ё аз рўйи тахассус 

корњои якваќтинаро иљро накунад;  
6.7 Дар иљрои корњое, ки барномаи таљрибаомўзї пешбинї нанамудааст, иштирок 

нанамояд;  
6.8 Дар фаъолияти муассиса ё ташкилот мувофиќи ќобилияташ кўмак намояд;  
6.9 Мувофиќи низомнома дар бораи таљрибаомўзии касбї дигар вазифањоро иљро 

намояд.  
Њангоми бањогузорї ба фаъолияти докторант њолатњои зерин ба инобат гирифта 

мешаванд:  
- бурдани рўзномаву дафтари таљрибаомўзї ва дафтари хулосаи машѓулиятњо; 
- риояи ќатъии тартиби кор ва техникаи бехатарї, муносибати эњтиёткорона бо 

асбобу олот ва таљњизоти муассиса, ташкилот ё корхона; 
- муносибати эљодкорона ба таљрибаомўзї, иљрои мустаќилонаи вазифањо, шиносої 

бо мавзўъ ва ташкил корњои илмї-тадќиќотї;  
- мустањкам намудани донишњои назариявї ва баланд бардоштани мањорати иљрои 

корњои амалии тадқиқотӣ;  
- ба роњбари таљрибаомўзї пешнињод намудани њисоботи таљрибаомўзї ва 

рўзномаву дафтари корњои озмоишї. 
Дар њолати иљрои пурраи вазифањои пешбининамудаи барномаи таљрибаомўзї, 

бурдани рўзномаи таљрибаомўзиву дафтари корњои озмоишї ва хулосаи машѓулиятњо 
докторант метавонад холи баландтаринро ба даст орад.   

 
 

ЗАМИМАИ 10 
 



ВАЗОРАТИ САНОАТ ВА ТЕХНОЛОГИЯЊОИ НАВИ 
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
«ТАСДИҚ МЕКУНАМ» 

Муовини ректор оид ба илм ва татбиқоти 
Донишгоњи технологии Тољикистон 
____________________   Ҳакимов Ғ.Қ. 
«_____» _________________ соли 201__ 

 

 

ЊИСОБОТ 
оид ба фаъолияти таълимӣ ва илмї – тадќиќотии  

докторант (PhD) аз рӯи ихтисос 
____________________________ 

(ному насаби ҳисоботдиҳанда) 

 
аз рӯи ихтисоси 

_____________________ 
 

нимсолаи _____________  
соли хониши 201__-201__ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДУШАНБЕ – 201__ 

 
ПЕШГУФТОР 

_________________________________________________________________________



_________________________________________________________________________ 
I. ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМИИ ДОКТОРАНТ 

 

1.1. ДАСТОВАРДЊОИ ТАЪЛИМИИ ДОКТОРАНТ 

(сентябр - январи соли 201__) 

 

НОМГЎИ КИТОБЊО, ДАСТУРЊОИ ТАЪЛИМЇ ВА Ё МЕТОДЇ, КИ ДАР 

НИМСОЛАИ АВВАЛИ СОЛИ ТАҲСИЛИ 201__- 201__ НАШР ШУДААНД: 

   

 а) нашри китоб, дастури таълимӣ _______________________________________________________ 
                                              (бо Ќарори мушовараи ВМ ва И ЉТ) 

______________________________________________________________________________________ 
б) нашри китоб, дастури таълимӣ _______________________________________________________ 
                                                                                                                 (бо  Ќарори  ШИМ ДТТ)                                                                                                     

 _____________________________________________________________________________________ 
в) нашри дастури методӣ _______________________________________________________________ 
                                                                                                                 (бо  Ќарори  ШИМ ДТТ)                                                                                                     

 _____________________________________________________________________________________ 
 г) нашри курси мухтасари лексияҳо______________________________________________________ 
                                                                                                                (бо  Ќарори  ШИМ ДТТ)                                                                                                     

 _____________________________________________________________________________________ 
 

 

1. МАЪЛУМОТ ДАР БОРАИ МАҶМӮИ ФАНҲОИ ҲАТМӢ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 

 

1.1. Маҷмӯи фанҳои ҳатмии давлатӣ - ____кредит 
Љадвали 1. 

№ Рамзи фан 
 

Номгӯи фанҳо 
 

Миқдори 
кредит 

Семестр Хулосаи докторант 

1.      
2.      
3.      

 

1.2.  Маҷмӯи фанҳои интихобии касбии тахассусӣ - ____ кредит 
Љадвали 2. 

№ Рамзи фан 
 

Номгӯи фанҳо 
 

Миқдори 
кредит 

Семестр Хулосаи докторант 

1.      
2.      

 

1.3 . Фанҳои тахассусӣ  
1.3.1. Маҷмӯи маҳруки таълимоти инфиродӣ  -____ кредит 

Љадвали 3. 

№ Рамзи фан 
 

Номгӯи фанҳо 
 

Миқдори 
кредит 

Семестр Хулосаи докторант 

1.      
2.      
3.      

 

 

 

 

2. НАТИҶАГИРӢ  АЗ ИМТИҲОНҲОИ ҶОРӢ ВА МАҶМӮӢ 
Номгӯ, сана, (маълумот сањењ, бе ғалатбояд дарҷ гарданд) 



________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

2.1. Имтиҳонҳо 

Ҷадвали 4.  
№ 
 р/т 

Фан  Соат Кредит  
 

Баҳо 

% ҳуруфӣ бо рақам 

Курси __, семести __ 201__/201__   

1.       

2.       

GPA  

2.2. Санљишҳои фосилавї   (рейтингӣ)   

Ҷадвали 5.  

ХУЛОСАИ ДОКТОРАНТ (PhD) 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

II. ФАЪОЛИЯТИ ИЛМИИ ДОКТОРАНТ (PhD) 

1.1. ДАСТОВАРДЊОИ АСОСИИ КОРЊОИ ИЛМЇ-ТАДЌИЌОТИИ (КИТ) 

А) нашри мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои иқтибосии байналмилалӣ(international level)  

Б) нашри мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои байналмилалӣ ________________________________ 

В) нашри мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои аз тарафи КОА ФР этирофшуда__________________ 

Г) нашри мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаҳои аз тарафи КОА ҶТ этирофшуда__________________ 

Д) нашри мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаи илмии  Паёми ДТТ_______________________________ 

Е) нашри мақолаҳои илмӣ дар маҷаллаи илмии  Паёми дигар МТОК ҶТ____________________ 

Ё) нашри мақолаҳои илмӣ дар маводи конференсияҳои ДТТ_______________________________ 

Ж) нашри мақолаҳои илмӣ дар маводи конференсияҳои дигар МТОК ҶТ ___________________ 

З) љоизањои давлатї (дар соњаи илмва техника, медал, орден ва ѓ.)__________________________ 

И) соҳиб гаштан ба патент оид ба ихтироот (ЉТ ё байналмилалӣ)__________________________ 

К) соҳиб гаштан ба Шарти техникӣ ва ё санади татбиқӣ___________________________________ 

Л) ғолибият дар Озмунҳо (дохилидонишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва ё байналмилалӣ) _______________ 

1.2. ТАТБИЌИ  ДАСТОВАРДЊОИ  ИЛМЇ  ДАР  ИСТЕЊСОЛОТ 

(бо нишон додани санадҳои татбиқӣ ё маълумотнома) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
 

1.3. ТАДБИЌИ  КОРЊОИ  ИЛМЇ-ТАДЌИЌОТЇ  ДАР  РАВАНДИ  ТАЪЛИМ 

(бо нишон додани санадҳои татбиқӣ, тасдиќнома ё маълумотнома) 

_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 

______________

№ 
 р/т 

 
Фан 

Фаъолнокӣ Ба њисоби миёна 

дар 15 њафта (бо 

љадвали 100 

балла) 

СФ1 

(100) 

СФ2 

(100) 

% њуруфї % њуруфї 

1.        

2.        



 

2. НИШОНДОДИ ОМОРИИ МИЌДОРИ МАВОДИ ЗЕЊНИИ НАШРШУДАИ ДОКТОРАНТ (PhD) 
Љадвали 5. 

№ 
 

Сол 

Ҳ
а

м
м

у
а

л
и

ф
ӣ

 б
а

 м
о

н
о

гр
а

ф
и

я
 

Миќдори маводњои зењнии нашршуда  
 
 
 
 
 
 
 
 

Њамагї 

Миқдори мақолаҳо  
Патентњо оид ба 

ихтироот  

Ш
а

њ
о

д
а

т
н

о
м

а
 б

а
 м

о
л

и
к

и
я
т
и

 з
ењ

н
ї

  

Ш
а

р
т
и

 т
ех

н
и

к
ӣ

 

 
С

а
н

а
д

и
 т

а
т
б

и
ќ

ї
 

 
Дастурњои  
таълимї 

 
Дастурњои 

методї 

Д
а

р
 «

П
а

ём
и

 Д
Т

Т
»

  

М
а
ҷ

м
ӯ

и
 м

а
қ

о
л

а
ҳ
о

и
 к

о
н

ф
ер

ен
си

я
ҳ
о

и
 

Д
Т

Т
 

А
з 

т
а

р
а

ф
и

 К
О

А
 Ҷ

Т
 э

т
и

р
о

ф
ш

у
д

а
 

А
з 

т
а

р
а

ф
и

 
К

О
А

 Ф
Р

 
эт

и
р

о
ф

ш
у

д
а

 

Д
а

р
  

“
П

а
ём

и
”

 д
и

га
р

  
м

а
к

т
а

б
ҳ

о
и

 о
л

и
и

 

Ҷ
Т

 

М
а
ҷ

м
ӯ

и
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а
қ

о
л

а
ҳ
о

и
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о
н

ф
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си

я
ҳ
о

и
 

д
и
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р
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а

к
т
а

б
ҳ
о

и
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л
и

и
 Ҷ

Т
 

Б
о

 и
н

д
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си
 И

м
п

а
к

т
-ф

а
к

т
о

р
 

(i
n

te
rn

a
ti

o
n

a
l 

le
v

e
l)

 

 
Љ

Т
 

х
о

р
и

љ
и

 к
и

ш
в

а
р

 

 
Љ

Т
 

хориљи кишвар 

б
о

 ќ
а

р
о

р
и

 м
у

ш
о

в
а

р
а

и
 

В
М

 Љ
Т

 

б
о

 ќ
а

р
о

р
и

 Ш
И

М
 

Д
Т

Т
 

б
о

 ќ
а

р
о

р
и
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у

ш
о

в
а

р
а

и
 

В
М

 Љ
Т

 

б
о
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а

р
о

р
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 Ш
И

М
 

Д
Т

Т
 

Ф
Р

 

А
в

р
у

О
си

ё 

у
м

у
м

и
љ

а
њ

о
н

ї
 

1.                       

2.                       

 



3. ИШТИРОК ДАР КОНФЕРЕНСИЯЊО, СИМПОЗИУМЊО, СЕМИНАРЊО ВА 

МАШВАРАТЊО 

Номгӯи конференсияю семинарҳои донишгоҳ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, ки 

докторант иштирок кардааст ва ё маводи илмии ӯ нашр шудаанд (маълумот сањењ, бе ғалат 
ва бо нишон додани кишварњо), бояд дарҷ гарданд. 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
4. ИШТИРОК ДАР КОНФЕРЕНСИЯЊО, СИМПОЗИУМЊО, СЕМИНАРЊО ВА 
МАШВАРАТЊОИ БАРОИ ОЛИМОНИ ҶАВОН  
  Номгӯи конференсияю семинарҳои донишгоҳ, ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ, ки 
докторант иштирок кардааст ва ё маводи илмии ӯ нашр шудаанд (маълумот сањењ, бе ғалат 
ва бо нишон додани кишварњо), бояд дарҷ гарданд. 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

5. ФАЪОЛИЯТ ДАР МАХФИЛЊОИ ИЛМЇ-МАЪРИФАТИИ КАФЕДРА 

                                                                                                                                       Љадвали 6. 

№ Ному насаби аъзоёни 

махфил 

Номгўи маърўзаи илмии 

муњокимашуда 

Суратмаљлис ва сана 

1.    

2.    

 

6. ФАЪОЛИЯТИ ИХТИРОЪКОРЇ ВА ИННОВАТСИОНИИ ДОКТОРАНТ 
(чанд ихтироот ва лоињаи инноватсионї омода шудааст) 

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 

7. ДАРАҶАИ ОМОДАГИИ РИСОЛАИ ДОКТОРӢ 
  (Дар кадом дараҷа омода аст ва кай ҳимояион дар нақша гирифта шудааст?) 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 

 
III. ТАҶРИБАОМӮЗИИ ПЕДАГОГИИ ДОКТОРАНТ (PhD) 

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

IV. ТАҶРИБАОМӮЗИИ ИЛМӢ-ТАДҚИҚОТИИ ДОКТОРАНТ (PhD) 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
ПЕШНИЊОДЊО 

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
ХУЛОСАИ ДОКТОРАНТ (PhD) 

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 

 

ХУЛОСАИ МУШОВИРИ ИЛМЇ 
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Докторант:_____________     _____________________   «____» _______________ соли 201__ 
                                              (имзо)                           (ному насаб) 

 
 

Мушовири илмии 
масъул:      _____________     ________________________   «____» _______________ соли 201__ 

                                            (имзо)                           (ному насаб) 

 
Мудири кафедра :  ___________     ______________________   «____» ____________ соли 201__ 

                                                         (имзо)                           (ному насаб) 

 
 

«МУВОФИЌА ШУДААСТ» 
 

Декани факултет ________________   _______________________ 
                                  (имзо)                       (ному насаб) 

 
«____» _______________ соли 201__ 

 
 
 

 
 

 
 

 

Муовини ректор оид ба илм 
ва татбиқот, н.и.т., и.в. проф.                                                    Ҳакимов Ғ.Қ. 


