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НИЗОМНОМАИ 

кафедраи «Система ва технологияҳои иттилоотӣ» 
 

       Низомномаи мазкур бо риояи талаботњои Ќонунњои 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи 
тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи 
олии таълимї», «Низомномаи намунавї оид ба муассисаи 
таълимии тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон» ва 
«Низомномаи кафедраи муассисаи тањсилоти олии касбии 
Љумњурии Тољикистон», ки бо ќарори мушовараи Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон №8/4 аз 13.04. соли 2006 
тасдиќ гардидааст ва дар асоси  Оинномаи  Донишгоњи 
технологии Тољикистон тањиякарда шудааст.  

  

      Кафедраи «Система ва технологияҳои иттилоотӣ» 
(минбаъд - кафедра) воњиди таркибии Факултети 
технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионии Донишгоҳ 
буда, он бо ќарори Шўрои   олимони   Донишгоњи технологии 

Тоҷикистон (суратҷаласаи № 01 аз 8 сентябри соли 2018, дар 

мувофиқа бо Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аз 14 декабри соли 2018, бо розигии Вазорати 
маориф ва илмӣ Ҷумҳурии Тоҷиқистон (мактуб аз 29.10. 2018, 

№ 05/1-980) ва фармоиши ректори Донишгоҳ №5/ху аз 
29.01.2019  таъсис дода шудааст ва бо њамин тартиб барњам 
дода мешавад. 

 
1.ВАЗИФАИ СТРАТЕГИИ КАФЕДРА 

 

-ба талаботњои стандартҳои давлатии таълимӣ љавобгў тайёр 

намудани мутахассисони соњибкасби зинаҳои бакалавр, 

магистр ва доктори фалсафа (PhD) аз рӯи ихтисос  барои 
фаъолият дар сохторҳои гуногуни вазоратҳо,корҳонаҳо ва 

муассисахои давлатию ғайридавлатӣ, пеш аз ҳама дар Вазорати 
саноат ва технологияњои Љумњурии Тољикистон, инчунин дар 



сохторҳои қудратӣ, молиявӣ, бонкҳо, ширкатҳои хусусӣ, 

муассисаҳои таълимӣ,идораҳои худфаъолияти давлатӣ ва 

маҳаллӣ,ташкилотҳои илмӣ – тадқиқотӣ, ки дар онҳо ташкили 

бехатарии иттилоот, истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва 

тиҷорат пешбини гаштааст, вобаста ба равия ва ихтисосҳои: 

а) дараҷаи бакалавр: 
1-40.01.01.03 - «Системаи бонки»; 
1-40.01.01.04 - «Системаҳои таъмини бехатарии маълумот»; 

1-40.01.02.02-«Технология ва низоми иттилоотӣ 
                                        (дар истеҳсолот)». 

б)дарачаи магистр: 
1-40.01.01.03 - «Системаи бонки»; 
1-40.01.01.04 - «Системаҳои таъмини бехатарии маълумот»; 

1-40.01.02.02-«Технология ва низоми иттилоотӣ 
                                        (дар истеҳсолот)». 
 

2.Кафедра вобаста ба равияҳо ва ихтисосҳои соҳавӣ 

метавонад дар истеҳсолот озмоиш-гоҳҳо ва синфхонаҳои 
махсусгардонидашуда дошта бошад. 

 
    3.Ба кафедра мудир, ки аз њисоби доктори илм, профессор ё 
номзади илм, дотсент тариќи озмун, бо овоздиҳии пинҳонӣ дар 

Шўрои олимони Донишгоҳ ба муддати 4 сол интихоб карда 

мешавад, роҳбарӣ менамояд. 
 
    4.Ба вазифаи мудири кафедра номзади илм, дотсент - на зиёда 
аз як мўњлат, доктори илм, профессор - на зиёда аз ду мўњлат 
метавонад пайи њам интихоб гардад. Пас аз ба итмом расидани 
мўҳлати фаъолият  ба ин мансаб такроран интихоб  шудани 
њамон як шахс қатъиян манъ аст. 

      Ҳамчун иљрокунандаи вазифаи мудири кафедра фаъолият 

намудан муваќқатан, ба мӯҳлати то 3 (се) моњ ва дар ҳолатҳои 

зарурӣ - агар ин мансаб дар миёнаи соли таҳсил озод гардад, бо 

таври истисно ба муҳлати то 6(шаш) моҳ иљозат дода мешавад. 
 
  5.Озмун оиди ишѓол намудани вазифаи мудири кафедра аз 
тарафи Донишгоҳ бояд 1 (як) моҳ пеш аз гузаронидани интихоб 
ба вазифа дар васоити марказии ахбори умум эълон ва интишор 
гардад. 



    6.Дар озмун танњо довталаби дорои дараља ва унвони илмии 
мувофиқ ба равия ва  тахассус-ҳои дар кафедра мављудбуда 
метавонад ширкат варзад.  
     Дар мавриди аз се ду ҳиcсаи овозҳои аъзоёни Шўрои 

олимони Донишгоҳро гирифтан довталаб  бо фармоиши 
ректори Донишгоњ ба вазифаи мудири кафедра таъин мегардад. 
 
     7.Мудири кафедра узви Шўроҳои олимони Донишгоҳ ва 
факултет мебошад. 
     8.Мудири кафедра барои фаъолияти кафедра дар самти 
ташкил ва таъмини раванди таълим, пешбарии корҳои 

таълимӣ-методӣ, илмӣ-тадқиқотӣ, тарбиявӣ ва иҷрои дастуру 

супо-ришҳои Шӯрои олимони Донишгоҳ ва Шӯрои олимони 
факултет, ректор, муовинони ректор, инчунин декани факултет 
масъул буда, доираи вазифаҳо ва салоҳияти мутасаддиёни 

кафед-раро вобаста ба самтҳои фаъолияти кафедра муайян 
мекунад. 
Иҷрои супоришҳои дар доираи  ваколатҳояш додаи мудири 

кафедра аз тарафи аъзоёни кафедра ҳатмӣ мебошад. 

    9.Ба ҳайати аъзоёни кафедра доктори илм, профессор, 
номзади илм, дотсент, муаллими калон, муаллим, ассистент, 
докторант, аспирант, омўзгор-коромўз ва кормандони ёрирасон 
(лаборант, лаборанти калон, мудири озмоишгоҳ, мудири 
кабинет, котиб - коргузор) дохил мешаванд. 
 

2.ВАЗИФАҲОИ КАФЕДРА 
 

   -тибқи нақшаҳо ва барномањои таълимї ташкил ва дар 

дараҷаи баланди илмї ва назариявӣ гузаронидани 

машғулиятҳои лексионӣ, семинарӣ (амалӣ), озмоишӣ, инчунин 

дигар машғулиятҳои таълимӣ; 

    -баррасии нақшаву барномаҳои инфиродии таълимӣ, илмӣ, 

методӣ ва тарбиявии устодон, инчунин кормандони кафедра 
    -амалї намудани нақшаҳои таълимии тасдиќгашта дар 

доираи талаботњои стандартҳои давлатии таълимї ва таъмини 
сифати таълим вобаста ба тахассусии соҳавї; 

    -тањия ва амалї намудани “Барномаи дурнамои тараққиёти 
кафедра” оиди баланд бардоштани сатҳи донишу малакаи 

касбии донишҷӯён ва сайқали маҳорати онҳо; 



    -роњбарї ба корњои таълимию истењсолї, таљрибаомўзї, 
лоињањо, корњои курсї ва дипломї, инчунин корњои 
мустаќилонаи донишљўён, ташкил ва гузаронидани санљишу 
имтињонњои љорї; 
    -ташкил, баррасӣ ва муҳокимаи дарсҳои кушоди устодон; 

    -муҳокимаи силабусњо, матни лексияҳои устодон ва тасдиқи 
онҳо; 

    -ташкил ва ба роҳ мондани корҳои тарбиявї бо љалби 
созмонњои тарбиявию љамъиятї (созмонњои љавонон, 
кураторон ва ѓ.) дар миёни донишљўён; 
    -таҳия ва табъу нашри барномаҳо оид ба фанҳои таълимї 
(тадрисшаванда); 
    -пешниҳоди тақриз ва хулосаҳо ба барномаҳои таълимии аз 

тарафи дигар кафедраҳо омода гардида; 
    -тибќи наќшаи кории кафедра таҳия намудани китобҳои 

дарсӣ, дастурҳои таълимӣ, мавод-ҳои методӣ ва ба нашр тавсия 
намудани онњо; 
    -омўзиш, баррасӣ ва љорї намудани таҷрибаи пешқадами 
омўзгорони кафедра; 

    -дастгирӣ ва ёрии методӣ ба омўзгорони ҷавон дар такмили 
маҳорати омўзгории онҳо, ташкил ва гузаронидани дарсњои 
кушод бо онњо; 
    -таҳия, омодасозї ва гузаронидани чорабиниҳо оиди 

истифодаи маводҳои муосири таълимӣ зимни машғулиятҳои 

амалӣ ва назариявӣ; 

    -пешниҳоди хулосаҳои илмию методӣ оиди нақшаҳои 

таълимӣ ва тахассусҳои навташкилшаванда; 

    -дар асоси нақшањои тасдиқгашта пешбурди корҳои илмию 

тадқиқотӣ, муҳокима ва татбиќи онњо дар истењсолот, 

мустањкам намудани робитаи илм бо истеҳсолот; 

    -ташкил ва роҳбарии  корҳои илмию тадқиқотии донишҷўён; 

   - тайёр намудани кадрҳои  илмию омузгорӣ; 

   - муҳокимаи рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ, барои њимоя 

пешниҳод намудани онҳо; 

    -дар асоси нақшаи корӣ моҳе як маротиба гузаронидан 
љаласањои корию илмї ва илмї-методї кафедра; 
    -тањияи наќша ва ба рухсатии эљодї пешнињод намудани 
омўзгорон барои таълифи рисолаҳои номзадӣ, докторӣ, 

китобҳои дарсӣ ва дастурҳои таълимию методї; 



    -бо супориши бевоситаи ректори Донишгоҳ баррасии 

рисолаҳои номзадӣ ва доктории аз дигар муассисањои илмї 
воридгашта; 
     -мустањкам намудани робитаи доимї бо собиќ 
хатмкунандагон, аспирантон ва докторан-тони Донишгоҳ; 

    -ба роњ мондани ташвиқу тарғиби дастовардҳои илмии 
устодон, ташкил ва гузаронидани такмили ихтисоси онњо; 
    -бо истењсолот мувофиқа кунонидани талаботњои барномањои 

касбӣ-тахассусӣ ва давра ба давра дар Шӯрои илмӣ-методии 
факултет муҳокима ва тасдиқ намудани онњо; 

    -мавриди иҷро қарор додани консепсияи миллии тарбия ва 

дигар ҳуҷҷатҳои аз љониби Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Маҷлиси Олӣ ва Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсия шуда; 

    -ташкил ва гузаронидани таљрибаомўзӣ ва курсњои такмили 
ихтисоси устодон дар 5 (панљ) сол 1 (як) маротиба; 
   -бо риояи қонунгузории ҷорӣ ташкил ва гузаронидани 

озмунњои ишғоли вазифањои устодон ва кормандони илмї; 

    -дар ѓоибии мудир бо супориши ректори донишгоҳ вазифаи 
ўро яке аз аъзоёни  кафедра иљро менамояд; 
    -дар њолати зиёда аз 20 нафар будани теъдоди воҳиди кории 
кафедра вазифаи муовини мудири кафедра ташкил дода 
мешавад; 
     11.Барои таъмини иљрои сариваќтии  вазифаҳои ба зиммаи 

кафедра вогузошта аз њисоби аъзоёни он дар самтҳои гуногуни 
фаъолият мутасаддиён таъин мегарданд: 
  

3.Идораи сохтори Кафедраи  «Система ва технологияҳои 

иттилоотӣ»: 

3.1.Вазифањои мутасаддӣ оид ба таълим ва идораи сифати 
тањсилот: 

 
    -дар якљоягї бо мудири кафедра тањияи наќшањои таъдимию  
барномањои таълимии фаннї ва назорати иљрои онњо; 
    -таъмини таҳияи дастурҳои таълимӣ ва омодакунии 

барномаҳои кории фанҳои кафедра  ва назорати татбиќи онњо; 
    -пешнињоди дастурњои таълимї ва барномаҳои кории фанҳо 

барои муҳокима дар ҷаласаҳои кафедра ва Шӯрои илмӣ-

методӣ; 



    -дар якљоягї бо мудири кафедра тањия намудани љадвали 
иљрои лоињаю корњои курсї ва лоињаю корњои дипломї; 
   - назорати таъмини фанҳо бо адабиёти зарурӣ дар китобхонаи 
донишгоњ; 
    -ҳар ду ҳафта шинос намудани кормандони кафедра бо 
адабиётњои нав воридгашта; 

    -ҷамъоварии маълумотњо аз устодони кафедра оиди хариди 
дастуру китобҳо;. 

    -дар ҳамкорӣ бо деканат таҳия намудани ҷадвали 

машғулиятҳо, сессияњои санҷишӣ - имтиҳонӣ ва ҷадвалҳои 

гузаронидани коллоквиумҳо; 
    -назорати пур намудан ва сари ваќт баргардондани 
варақаҳои баҳогузорї аз тарафи устодон; 
    -дар якљоягї бо мудири кафедра тартиб додани ҳисоботҳо 

оид ба муваффакиятњои  ба дастовардаи донишҷӯён ва устодон; 
    -дар якљоягї бо мудири кафедра таъмини омодагии кафедра 
ба имтињоноти давлатї аз фанњои тахассусї ва њимояи 

лоињањои хатмӣ. 
 

   3.2.Вазифањои мутасаддӣ оид ба илм ва инноватсия: 
 
      -тањияи нақшаи корњои илмї-тахќиќотии кафедра ва 

назорати иҷрои ҳатмии он; 

      -тањияи нақшаи гузаронидани конфенсияњои илмї-амалии 
кафедра дар якљоягї бо устодон ва мудири кафедра; 
      -таъмини иштироки аъзоёни кафедра дар конференсияҳои 

илмӣ-амалии омӯзгорону донишҷӯён; 

     -мустањкам намудани алоќа бо шӯъбаи илм ва аспирантураи 
донишгоҳ; 
     -ба роњ мондани ташвиқу тарғиби дастовардҳои илмии 
устодон, ташкил ва гузаронидани такмили ихтисоси онњо; 
     -мустањкам намудани робитаи илм бо истеҳсолот ва татбиқи 
дастовардњои илмї дар амалия; 
     -мустањкам намудани робитаи доимї бо собиќ 
хатмкунандагон, аспирантон ва докторантони Донишгоҳ; 

     -ташкил намудани муҳокимаи рисолаҳои номзадӣ ва 

докторӣ, барои њимоя пешниҳод намудани онҳо; 
     -љамъоварии маълумот ва пешнињоди он ба сохторњои 
дахлдор оиди кори аспирантҳо ва унвонљўёни илмӣ; 



     -ташкил ва роҳбарии  корҳои илмию тадқиқотии донишҷўён; 
 

 
 
 

3.3.Вазифањои мутасаддӣ оид ба таҷрибаомӯзии                       

таълимию истеҳсолӣ ва алоќа бо истеҳсолот: 
 

      -таҳияи барномањои таҷрибаомузии таълимию истењсолї 

вобаста ба дараҷањои тахассусї ва таъмини иљрои онњо; 

     -дар якљоягӣ бо мудири кафедра ва деканат муайян намудани 

корхонаю муассисањои истењсолие, ки дар онњо таҷрибаомузї 
гузаронида шавад; 

    -тањия ва бастани шартномањои таҷрибаомузї бо корхонаю 
муассисањои истењсолї; 
    -ташкили ќабули ҳисоботҳои таҷрибаомузӣ дар мӯҳлатҳои 
муайян кардашуда ва назо-рати сари ваќт ба деканат 
баргардонидани варақаҳои баҳогузорї аз тарафи  устодон; 

    -љустуљўи имкониятњои дар хориҷи кишвар гузаронидани 

таҷрибаомӯзӣ ва баланд бардории дараҷаи тахассусии 

донишҷӯён. 
  

           3.4.Вазифањои мутасаддӣ оид ба корњои тарбиявї: 
 
    -дар якљоягї бо кураторон тањия намудани наќшањо ва 
барномањои тарбиявї дар гурӯҳ-ҳои академї ва амалї 
гардонидани онњ 

    -дар якљоягї бо департаменти корњои тарбиявӣ 

ҳамоҳангсохтани кори кураторони гурӯҳҳои академї; 

    -дар ҳамкорӣ бо кураторони ва сардорони гурӯҳҳои академї 

мунтазам таҳлил намудани давомоти донишҷӯён ва мустањкам 

намудани  алоќа падару модарони донишҷӯён вобаста ба 
масъалањои тарбиявї; 

    -мавриди баррасӣ ќарор додан ва љорї намудани таҷрибаи 
пешқадами омўзгорони кафедра оиди методњо ва усулњои 
пешќадами тарбияи љавонон; 
    -ташкил ва ба роҳ мондани корҳои тарбиявии ватандўсти, 
сиёсатшиносию фарњангї  бо љалби созмонњои тарбиявию 
љамъиятї  дар миёни донишљўён; 



    -ташкил ва гузаронидани љаласањои тарбиявии кафедра бо 

иштироки кураторони гурӯҳ-ҳои академї ва падару модарони 

донишҷӯён; 
  
                        

3.5.Вазифањои мудири кабинет; 
 

    -назорати иљрои нақшаи баргузории ҷаласаҳо ва 
машваратҳои кафедра; 

     -шинос намудани кормандони кафедра бо масъалаҳои 

муҳокимашаванда, тартиб додани суратмаҷлисҳо ва назорати 

иҷрои қарорҳои қабулгашта; 

    -назорати рафти иҷрои нақшаи тақвимии кори кафедра; 

    -таъмини дурустии ҳуҷҷатгузорї дар кафедра; 

    -назорати рафти иҷрои ҷадвали машғулиятҳо; 
    -омода намудан ва ба мудири кафедра, инчунин деканати 
факултет пешнињоди маълумотномањо вобаста ба њолатњои роњ 
додан ба вайронкунии ҷадвали машғулиятҳо; 
    -таъмини алоќаи доимї бо устодони кафедра ва назорати 
ќатъиян риоя намудан аз тарафи онњо љадвалњои тасдиќгаштаи 
гузаронидани машѓулиятњо ва дигар чорабинињо бо 
донишљўён; 
    -таъмини аёниятњои ташвиќотї - таълимї дар кафедра ва 
синфхонањо; 
    -таъмини амният ва њифзи  амволи кафедра, инчунин 
бойгонї. 
  

4.Феҳрасти ҳуҷҷатгузорӣ дар кафедра: 
 

Рамзњои 
сохторї ва 

ҷузвдон 

Номгўи узвњои 

сохторї ва ҷузвдонњо 

Муњлати 
нигоњдории 

њуҷҷатњо 

15.00 

ФАКУЛТЕТИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ 

ВА КОММУНИКАТСИОНӢ. Таърихи 
бунъед, тағйиротҳо дар сохтор 

 

15.00.01 

Қарорҳо, фармонҳо, дастурҳою  санадҳои 

Президенти Ҷумҳурии  Тоҷикистон, 

Маҷлиси  Олӣ, Њукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва дигар мақомотњои  иҷроияи 

маҳаллии ҳокимияти  давлатӣ 

 

Доимӣ 



15.00.02 

Паём{ои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муњтарам Эмомалї Рањмон  

Доимӣ 

15.00.03 

Қарорњо, фармоишњо ва дастуру 
супоришњои Вазорати  саноат ва 

технологияи нави Ҷумњурии Тоҷикистон ва 

Вазорати маориф ва илми Ҷумњурии 

Тоҷикистон 

Доимӣ 

15.00.04 
Қарорњои Шўрои олимон ва ректорати 
донишгоњ  

5 сол 

15.00.05 Фармоишњои ректор ва муовинони ректор 5 сол 

15.00.06 
Қарорњои Шўрои олимони факултет  ва   
фармоишњои декан 

5 сол 

15.00.07 

Суратҷаласаҳои деканат, комиссияи 

экпертӣ,  машваратҳои илмї ва илмї-

методӣ  

5 сол 

15.00.08 
Низомномаҳо ва дастурамалҳои вазифавии 
кормандони  факултет 

5 сол 

15.00.09 Наќшаи корї ва  њисоботи факултет  5 сол 

15.00.10 
Наќшаи Шўрои олимони факултет ва 

суратҷаласањои он 
 

15.00.11 
Ҷадвали воҳидҳои корї ва таќсимоти 
соатҳои таълимии кафедрањо  

5 сол 

15.00.12 
Наќша ва ҳисоботњои солонаи “Шӯрои 

таълимї - методӣ”-и факултет 
5 сол 

15.00.13 
Наќша ва  њисоботњои солонаи  илмї-
тањќиќотии кафедраҳо  

5 сол 

15.00.14 

Стандартҳо ,наќшаҳои таълимї  ва кории 
равияҳо ва ихтисосҳои бакалаврии 
факултет                        

5 сол 

15.00.15 
Стандартњо, наќшањои таълимї ва кории 
ихтисосњои магистратура  

3 сол 

15.00.16 
Барномаҳои таълимӣ ва тақвимии корӣ аз 
фанҳои таълимии   факултет 

5 сол 

15.00.17 

Фармоишҳо оид ба ќабул, аз курс ба курс  

гузаронидан, хориҷ, барқарор, гузариш аз 
як донишгоњ ба дигар донишгоҳ  ва ба 

рухсатии академї баромадани донишҷўён  

5 сол 

15.00.18 
Рӯйхати даврї (контингент) - и  

донишҷӯёни факултет 
5 сол 

15.00.19 

Рўйхати донишҷўёни тариќи квотаи 

Президентї тањсилкунанда, донишҷўёни 
ятим ва маъюб  

5 сол 

15.00.20 Ҷадвали дарсҳои  таълимӣ,  санҷишҳо ва 5 сол 



имтиҳонҳо 

15.00.21 Ҷадвали санҷишу имтиҳонҳо  

15.00.22 
Натиҷаи  сессияҳои имтиҳонотӣ ва 

пешрафти донишҷӯён 
5 сол 

15.00.23 
Дафтари ќайди дарсњо, маълумот оиди 

давомоти донишҷӯён  
5 сол 

15.00.24 Фармоишњо оид ба таъини стипендияпулї 3 сол 

15.00.25 
Њисоботњои солонаи таҷрибаомўзии 
таълимї, истеҳсолї ва пешаздипломї 

5 сол 

15.00.26 

Ҳисобот ва суратҷаласаҳои комиссияи 
атестатсионии   хатм оид ба  имтиҳоноти 

давлатӣ, њимояи корҳои хатми тахассусии 
бакалаврї  

5 сол 

15.00.27 

Ҳисобот ва суратҷаласаҳои комиссияи 
атестатсионии   хатм оид ба  имтиҳоноти 

давлатӣ, њимояи корҳои хатми тахассусии 
магистрї 

3 сол 

15.00.28 
Наќшаи дурнамои такмили ихтисоси 
омўзгорони факултет  

5 сол 

15.00.29 
Нақша   ва њисоботњои  солонаи корҳои 
тарбиявї ва кураторони факултет 

3 сол 

15.00.30 Шартномањои њамкорӣ бо истењсолот 5 сол 

15.00.31 

Њуҷҷатгузорї оид ба мукотибаҳои 

факултет бо донишҷўён, шаҳрвандон ва 
сохторњои беруна 

3 сол 

15.00.32 
Шиносномаи техникии озмоишгоњњои 
факултет 

Доимї 

15.00.33 
Рӯйхати  амволи  деканат, кафедраҳо, 

озмоишгоҳҳои илмӣ  ва таълимии факултет 

5 сол 
 
 

15.00.34 

Фармоишҳои тасдиқи  корҳои хатми 

бакалаврӣ ва рисолаҳои магистрии 

донишҷӯёни факултет 

5 сол 

15.00.35 Фармоишњо оид ба хатми донишҷўён 5 сол 

15.00.36 Санадҳои ҳуқуқӣ ва меъёрӣ. 5 сол 

15.00.37 Китоби  содирот  ва  воридот 5 сол 

15.00.38 Ҳуҷҷатҳои   бойгонишуда Доимӣ 
15.00.39 Феҳрастҳо 5 сол 

 
Низомномаи кафедраи «Система ва технологияҳои 

иттилоотӣ»дар љаласаи Шўрои олимони Донишгоњи 
технологии Тољикистон“30”январи соли 2019 

(суратљаласаи № 01) муњокима ва ќабул карда шудааст. 



 
 


