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Юсупов М.Ч., Алиќулов А.Р., Абдуллоев У.Њ. Дастури методӣ барои 

ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатми до-

нишҷӯёни ихтисоси 1-40010202 – «Технология ва низоми иттилоотї (дар 
иќтисодиёт)», 1-40010104 – «Системањои таъмини бехатарии иттилоот» 
ва 1-25 011024 – «Таъминоти иттилоотии бизнес».  – Д, ДТТ, 28 с. 

 

Дастури методӣ оид ба ташкил ва гузаронидани таҷрибаомӯзии 

пеш аз рисолаи хатм мувофиқи стандарти давлатии таълимии таҳсилоти 
касбии ихтисосњои 1-40010202 – «Технология ва низоми иттилоотї (дар 
иќтисодиёт)», 1-40010104 – «Системањои таъмини бехатарии иттилоот» 

ва 1-25011024 – «Таъминоти иттилоотии бизнес» дар нақшаҳои таълимии 

тахассусҳои ин ихтисосњое, ки бо қарори мушовараи Вазорати маориф ва 

илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  тасдиқ карда шудаанд, таҳия карда шуда 

меёрҳои асосӣ, мақсад ва вазифаҳои ташкил ва гузаронидани таҷри-

баомӯзии пеш аз рисолаи хатм, инчунин талаботҳо оид ба навиштани 

ҳисоботро аз рӯи натиҷаи таҷрибаомӯзӣ дар бар мегирад. 

Дар назар гирифта шудааст, ки ҳангоми таҷибаомӯзии пеш аз ри-

солаи хатм донишҷӯён донишҳои дар давоми таҳсил дар донишгоҳ ги-

рифтаи худро мустаҳкам намуда супоришҳои фардии рисолаи хатми та-

хассусиро бевосита дар истеҳсолот иҷро менамоянд. Намунаи супо-

ришҳо, тарзи иҷрои онҳо, ҷадвали гузаронидани таҷибаомӯзӣ оварда 
шудаанд. 

Дар дастури таҷрибаомузии пеш аз рисолаи хатм инчунин тала-

ботҳо ба ороиши ҳисобот оварда шуда намунаи пур кардани муқова, 

тарзи навишти матн, ҷойгиркунии графикҳо, тарзи дурусти сохтани 

ҷадвалҳо, истифода формулаҳо шарҳ дода шудаанд. 
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Муқаддима 

Мақсади таҳия намудани дастури методӣ оид ба таҷрибаомӯзии 

пеш аз рисолаи хатми донишҷӯёни ихтисосњои 1-40010202 – «Технология 
ва низоми иттилоотї (дар иќтисодиёт)», 1-40010104 – «Системањои 
таъмини бехатарии иттилоот» ва 1-25011024 – «Таъминоти иттилоотии 

бизнес» ба низом даровардани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатми до-

нишҷӯён барои омодасозии касбӣ мувофиқи талаботҳо ба донишу мала-

каи донишҷӯён дар асоси талаботҳои стандарти давлатии тайёр намуда-

ни мутахассисони тахассусҳои ихтисосњои 1-40010202, 1-40010104,           

1-25011024 ва ҷамъоварии маводҳо барои таҳияи рисолаи хатм мебошад. 

Дар дастури методии мазкур мақсад ва вазифаҳои таҷрибаомӯзии 

пеш аз рисолаи хатми донишҷӯёни  ихтисоси 1-40010202, 1-40010104,             

1-25011024, мӯхлатҳои гузаштани он оварда шудаанд. Дар назар дошта 

шудааст, ки донишҷӯён мувофиқи мавзуъ ва супориши рисолаи хатм  су-

поришҳои фардии тахассусиро дар истеҳсолот иҷро намуда аз рӯи 

натиҷаи таҷрибаомӯзӣ ҳисобот пешниҳод менамоянд. 

Талаботҳо ба таҳияи ҳисобот, тарзи ороиши ҳисобот дар дастури 

методӣ пурра шарҳ дода шудаанд. 
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1. Мақсад, вазифаҳои мӯхлатҳои гузаштани таҷрибаомӯзии пеш аз ри-
солаи хатм 

 

Раванди таҷибаомӯзии пеш аз рисолаи хатми донишҷӯёни ихти-

сосњои 1-40010202, 1-40010104, 1-25011024 яке аз шаклҳои таълими до-

нишҷӯ дар таълимгоҳҳои олии касбӣ буда он ба ташакули чунин салоҳи-

ятҳо равона карда мешавад: 

- маҳорати истифодаи имконияти технологияҳои компютерии му-

осир барои ҷустӯҷӯи маълумотҳо барои ҳалли масъалаи гузошташуда ва 

асоснок намудани тарзи ҳалли масъала; 

- маҳорати лоиҳакашии системањои иттилоотї ва коркарди он дар 
раванди иќтисодиёт ва дар мисоли кирхона, кор карда тавонистани ман-

баи додашудаҳо ва таҳияи барномаҳои автоматикунонии фаъолият ба-
рои корхона; 

- маҳорати коркарди воситаҳои амалисозии технологияҳои иттило-

отӣ (методӣ, иттилоотӣ, математикӣ, алгоритмӣ, техникӣ ва барномавӣ) 

барои ҳалли масъалаҳои амалӣ ва иќтисодї; 

- маҳорати такмил додани шабакаҳо ва барномаҳои компютерии 

дар корхонаҳо амалишуда; 

- таҳия карда тавонистан (ё такмил додан)-и барномаҳои компю-

терӣ мувофиқи дархости корхонаҳо; 

- доштани донишҳои базавӣ барои ҳалли масъалаҳои амалии 

татбиқи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ, бехатариии си-
стемањои иттилоотї, бехатарии шабакањои компютерї, автоматикуно-
нии њисоби муњосибї, барномасозии самти объективї  ва ѓайрањо; 

- ҷустуҷуи адабиётҳо, сарчашмаҳо ва кор карда тавонистан бо 

адабиётҳои тахассусӣ ва илмӣ. 

Таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатми донишҷӯён мувофиқи бар-

номаи таълимӣ дар нимсоли 8-ӯм ба нақша гирифта шудаа 2 ҳафтаро 

дарбар мегирад ва ҳаҷми кредитҳо ба 4 баробар аст. 

Гузаштани таҷрибаомӯзӣ ба донишҳои назариявӣ ва малакаҳои 

амалии омӯзиши фанҳои зерин такья карда мешавад: 
Ихтисоси 1-40010202 «Технология ва низоми иттилоотї (дар иќти-

содиёт)»: 

- Асосҳои алгоритм ва забонњои барномасозї; 
- Амалияи барномасозї; 
- Автоматикунонии њисобгирии муњосибавї; 
- Технологияи сохтани шабакањои компютерї; 
- Технологияи мултимеди ва графикаи компютерї; 

- Системаи идоракунии манбаи додашудаҳо; 
- Барномасозии самти объектї; 
- Моделњо ва усулњои иќтисодї-математикї; 
- Маъмурии системањои иттилоотї;  

- Лоиҳакашии системаҳои иттилоотї (дар иќтисодиёт); 
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- Эконометрика; 
- Усулњо ва воситањои њифзи иттилоот; 
- Назарияи ќабули ќарор. 

 

Ихтисоси 1-40010104 «Системаҳои таъминии бехатарии маълумот: 
- Асосњои њифзи иттилоот 

- Асосҳои алгоритм ва забонњои барномасозї; 
- Амалияи барномасозї; 
- сохтор ва алгоритмњои коркарди додашудањо; 
- Схематехника; 
- Назарияи ќабули ќарор; 
- Барномасозии самти объектї; 
- Њимояи криптографии иттилоот; 
- Њимояи муњандисї-техникии иттилоот; 
- Усулњои стенографии њимояи иттилоот; 
- Таъминот ва њимояи тачњизотию барномавии иттилоот; 
- Бехатарии шабакањои компютерї; 
- Технологияњои биометрии њифзи иттилоот. 

 
Ихтисоси 1-25011024 «Таъминоти иттилоотии бизнес»: 

- Асосҳои алгоритм ва забонњои барномасозї; 
- Амалияи барномасозї; 
- Автоматикунонии бањисобгирии муњосибавї; 
- Технологияи сохтани шабакањои компютерї; 
- Технологияи мултимеди ва графикаи компютерї; 
- Усулњо ва воситањои њифзи иттилоот; 
- Технологияњои иттилооти дар соњибкорї; 
- Барномасозии самти объектї; 
- Системањои њисобкунї, шабака ва телекомуникатсия; 
- Лоињакашии системањои иттилоотї дар корхона; 
- Тањрези равандњои иќтисодї 

 
 

Дар раванди таҷрибаомӯзӣ донишҷӯён бояд масъалаҳои зеринро 

ҳал намоянд: 

- иштирок ва шинос шудан бо фаъолияти корхона,  мустаҳкам наму-

дани донишҳои назариявии тахассусӣ; 

- иштирок намудан дар амалисозии технологияҳои ТИК дар корхо-
на; 

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

тифода ва татбиқи ТИК, муайян намудани талаботҳои корхона ба кор-

кард ва амалисозии барномаҳои компютерӣ; 

- ҷамъоварӣ ва таҳлили маълумотҳои илмӣ – техникӣ, таҷрибаҳои 

ватанӣ ва хориҷӣ оид ба мавзӯи татқиқотӣ; 

-  ҷамъоварии маълумотҳо барои таҳияи рисолаи хатми  тахассусӣ. 
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Дар натиҷаи гузаштани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм до-

нишҷуён бояд: 
 донанд: 

- элементҳои таркибии фаъолияти дизайнерӣ ва констуктории бар-

номасозӣ; 

- технология ва барномаҳои компютерии лоиҳакашии системаҳои 
иттилоотии дар иќтисодиёт ва корхона; 

- лоиҳакашӣ системаи иттилоотї ва барномасозии манбаи дода-

шудаҳо; 

- барномасозӣ ба забонҳои дараҷаи баланд бо истифода аз объ-

ектҳо ва элементҳои визуаликунонӣ; 

- сохторҳо ва алгоритмҳои коркарди маълумотҳо; 

- асосҳои технологияи рақамии маҳсулотҳои барномавии якхела; 

- асосҳои тиҷорати электронӣ; 

- асосҳои Web – дизайн ва барномасозии сайтҳо; 

-  асосҳои технологияҳои иттилоотии дар замони муосир дар кор-

хонаҳо истифодашаванда. 

Иҷро карда тавонанд: 

- самаранок ва асоснок интихоб карда тавонистани тарҳи ҳалли  

дизайнерӣ ва коструктории барнома дар асоси мустақилонаи ҷустуҷӯ ва 

таҳлили маълумотҳо; 

- истифодаи таъминоти барномавӣ дар раванди коркарди 

лоиҳасозї; 

- лоиҳакашии системањои иттилоотї (дар иќтисодиёт); 

- лоиҳакашӣ системањои иттилоотї дар корхона; 

- бо ёрии барномаи амалӣ ҳал карда тавонистани масъалаҳои ама-
лии корхона; 

- такмил дода тавонистани шабакањои компютерии корхона, 

маъмурикунонии идораи онҳо ва ҳифзи иттилооти ин шабакаҳо; 

- хонда тавонистани рамзи барномаҳои аз тарафи дигарон 

навишташуда ва ворид карда тавонистани иловаҳо оид ба такмили бар-
нома; 

- таҳия карда тавонистани Web – замимаҳо. 
 
 

2. Нақшаи гузаштани таҷрибаомӯзии истеҳсол 
  

Тартиби баргузории таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм аз чунин 

давраҳо иборат аст: 

1. Гирифтани супориши таҷрибаомӯзӣ. 

2. Ҷамъоварӣ ва омӯзиши адабиётҳо барои ҳалли масъалаи гузо-
шташуда. 

3. Иҷрои масъалаи гузошташуда дар истеҳсолот. 

3.1. Шинос шудан бо макони таҷрибаомӯзӣ. 
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3.2. Шинос шудан бо интизоми меҳнат, техникаи бехатарӣ, 

зиддисӯхторӣ ва риояи санитарӣ. 

3.3. Ҷамъоварии маълумот барои иҷрои рисолаи хатм. 

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

баомӯзӣ. 

5. Ҳимоя намудани ҳисобот. 
 

3. Иҷрои супоришҳои фардӣ 
 

Роҳбари таҷрибаомӯзӣ донишҷуёни гурӯҳро чамъ намуда ба ҳар як 

донишҷӯ супориши фардии таҷрибаомузии пеш аз рисолаи хатмро 

тақсим менамояд. Мақсади таҷрибаомӯзӣ, рӯзҳои баргузории таҷри-

баомӯзӣ, тарзи иҷро ва мӯҳлати иҷрои супориш, навиштани ҳисобот 

фаҳмонида шуда нишондодҳои методӣ оид ба ташкил ва гузаронидани 

таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм тақсим карда мешавад. 

Пеш аз оғози таҷибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм роҳбари 

таҷибаомӯзӣ бо фаъолияти корхона оид ба истифода ва татбиқи ТИК 

шинос шуда, дар асоси он номгӯи супоришҳои фардиро бо назардошти 

мавзӯи рисолаи хатм таҳия менамояд ва  ҳар соли таҳсил таҳия карда 

шуда дар ҷаласаи кафедра тасдиқ карда мешавад. 

 Намунаи номгӯи супоришҳои фардии таҷрибаомӯзии истеҳсолии 

донишҷуён чунин шуда метавонад: 
Барои ихтисоси 1-40010202: 

1. Таҳияи барномаи автоматикунонии коркарди маъдумотии гар-
диши мол дар корхона. 

2. Таҳияи барномаи автоматикунонии идораи ҳаракати нақлиёти 
корхона. 

3. Таҳияи барномаи автоматикунонии баҳисобгирии танзимии ис-

тифодаи қувваи барқ дар корхона 

4. Таҳияи барнома барои автоматикунонии кори китобхона 

5. Таҳияи барномаи автоматикунонии хизматрасониҳо дар қаҳва-
хона. 

 
Барои ихтисоси 1-40010104: 
 
1. Тањияи системаи чорабинињои њимояи иттилоот дар бонк 

2. Тањияи сиёсати бехатарии махсусгардонидашуда дар корхона 
(љамъият) 

3. Амаликунии чорањои њимояи криптографии иттињоди манбаи 
маълумот) 

4. Бањодињии њимояи иттилоот дар системаи њуљљатгузорї 

5. Такмилдињии системаи бехатарии иттилоот дар корхона 
(љамъият) 
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6. Тањлил ва баланд бардоштани бехатарии иттилооти корхона 
(љамъият) 

7. Њимояи иттилооти пинњонї дар корхона 

8. Њимояи иттилоот њангоми истифодаи почтаи электронї дар ми-
соли корхона 

9. Тадбиќи системаи назорат ва идораи дастрасї дар корхона 
(љамъият) 

10. Тањияи чорабинињо оид ба њимояи иттилоот аз ихрољ бо ка-
налњои ПЭМИН 

11. Ташкили мубодилаи бехатарї малумоти маркази корхона 
(љамъият) бо шўъбањо 

12. Сохтани лоињаи шабакаи бехатарї иттињодї дар корхона бо ис-
тифода аз технологияи VPN 

13. Тањрезии маљмўи системањои бехатарї дар корхона (љамъият) 

14. Тадбиќи системаи назорат ва идораи дастрасї дар љамъияти 
масъулияташон мањдуд 

15. Њимояи маълумоти шахсї дар корхонањои (љамъияти) савдо 

 
Барои ихтисоси 1-24011024: 

1. Таҳияи барномаи дархости ҷойбандкунии пешакии виртуалӣ 

дар меҳмонхона. 

2. Таҳияи барномаи системаи автоматикунонии идораи равандҳои 
молиявии корхона. 

3. Таҳияи барномаи автоматикунонии нишондодҳои бизнес – 

нақша 

4. Таҳияи барномаи таҳлили эконометрикии нишондодҳои иқти-
содии корхона 

5. Муайян намудани масъалаи ёрии амалӣ расонидан ба татбиқи 
ягон барномаи компютерии  мушахасс дар корхона. 

6. Таҳияи тарҳи лоиҳакашии шабакаи компютерии корхона. 
 

4. Роҳбарии таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм 
 

Роҳбарии умумӣ ва методии таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатмро 

кафедраҳои тахассусӣ (Система ва технологияњои иттилоотї) ба ӯҳда 

дошта, аз ҳисоби омӯзгорони кафедра барои ҳар як гурӯҳи академӣ 

роҳбари таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатми  донишҷӯён таъин карда 

мешаванд. Номгӯи корхонаҳои таҷрибаомӯзии истеҳсолии донишҷӯён  

муайян карда шуда роҳбарони таҷрибаомӯзӣ пешакӣ бо фаъолияти онҳо 

шинос мешаванд. Дар ҳолати зарурӣ роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз тарафи 
корхона низ метавонад муайян карда шавад. 

 

Роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз донишгоҳ вазифадор аст: 

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

теҳсолии донишҷӯён ба нақша гирифта шудааст; 
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- вобаста аз фаъолияти корхона таҳия ва дар кафедра тасдиқ наму-

дани номгӯи мавзӯҳои супоришҳои фардии таҷрибаомӯзии истеҳсолии 

донишҷӯён: 

- таъмини гузаронидани маҷлиси ташкилӣ ва ба донишҷуён тақсим 

намудани мавзӯҳои супоришҳои фардӣ, дастури методӣ оид ба таҷри-

баомӯзии пеш аз рисолаи хатм; 

- дар сатҳи сифатан баланд таъмин намудани таҷибаомӯзии до-

нишҷӯ ва мувофиқати ӯ ба барномаю супоришҳои гузошташуда; 

- мусоидат намудан ба ташкили шароити мувофиқ барои таҷри-

баомӯзии донишҷӯ дар корхона,  шинос намудан бо дастурамалҳои тех-

никаи бехатарӣ ва зиддисӯхторӣ; 

- назорати иҷрои ҷадвали таҷрибаомӯзӣ; 

- таҳлил ва қабули ҳисоботхои донишҷӯён; 

- ба мудири кафедра пешниҳод намудани ҳисоботи натиҷаи таҷри-

баомӯзии истеҳсолии донишҷуёни гурӯҳ. 

Роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз корхона вазифадор аст: 

- ба донишҷӯён қоидаҳои интизоми меҳнат дар корхона, техникаи 

бехатарӣ дар ҷойи кор, қоидаҳои зиддисӯхторӣ ва риояи талаботҳои са-
нитариро шинос менамояд; 

- донишҷуёнро бо оинномаи корхона, сохтори он шинос менамояд; 

- ҷойи таҷрибаомузии донишҷӯро муайян менамояд; 

- ба ҷамъоварии маводҳо барои таҳияи рисолаи хатм мусоидат ме-
намояд; 

- иҷрои супориши фардии донишҷуёро назорат менамояд. 
 

5. Ҳуқуқ ва вазифаҳои донишҷӯ дар давраи таҷрибаомӯзии пеш аз рисо-
лаи хатм 

 

Пеш аз оғози таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм донишҷӯ вази-

фадор аст, ки супориши фардии таҷрибаомӯзиро аз роҳбари таҷри-

баомӯзӣ қабул намояд. Баъди қабули супориш бо дастури методӣ оид ба 

гузаштани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм шинос гардад. Давомно-

кии таҷрибаомӯзӣ, вақт ва рӯзҳои таҷрибаомӯзӣ мувофиқи ҷадвали аз 

тарафи декани факултет тасдиқгардида ташкил карда мешавад. 

Дар давоми таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм донишҷӯ ба ягон 

корхона, ки макони таҷрибаомӯзӣ ҳисоб мешавад, ҳамчун аъзои коллек-

тив шомил мегардад ва ӯҳдадор аст, ки қоидаҳои тартиботи меҳнат, тех-

никаи бехатарӣ ва тозагии санитариро риоя намояд.  

Дар давоми таҷрибаомӯзӣ донишҷӯ вазифадор аст, ки маводҳои ло-

зимиро барои навиштани ҳисобот ҷамъоварӣ намояд ва ҳисоботро 

мувофиқи талабот таҳия намояд. 

Дар муддати таҷибаомӯзӣ донишҷӯ вазифадор аст: 

 супориши мувофиқи барнома дар назар дошташударо пурра иҷро 
намояд; 
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 ҳамаи супоришҳои маъмурии роҳбари таҷрибаомӯзиро иҷро 
намояд; 

 ба ҳамаи қоидаҳои тартиботи дохилии корхона итоат намояд; 

 қоидаҳои ҳифзи меҳнат, техникаи бехатарӣ ва тозагии санитариро 

омӯхта онҳоро риоя намояд; 

 дар мӯхлати муайяншуда ҳисоботро тартиб  ва ба роҳбари таҷри-

баомӯзӣ пешниҳод намояд. 

Баъди ба анҷом расидани мӯхлати таҷрибаомӯзӣ донишҷӯ ҳисоботи 

худро ба роҳбари таҷрибаомӯзӣ пешниҳод менамояд. 

Дар давоми таҷрибаомӯзӣ дониншҷӯ ҳуқуқ дорад, ки ба саволҳои 

худ оид ба иҷрои супориш ва навиштани ҳисобот барои машварат ба 

роҳбари таҷрибаомӯзии худ муроҷиат намояд. 
 

6. Ҷадвали ташкили таҷрибаомӯзии истеҳсол 
 
 

 
Давраҳои иҷроиш 

Ҳафтаҳо 
10 рӯз 
пеш аз 
оғози 

таҷри-
баомӯзӣ 

Ҳафтаҳои 
1 ва 2 

Ҳафтаи 3 Ҳафтаи 4 

Шаклҳои назорат ГСФ ИС Ҳ ҲҲ 

 

Ишораҳои шартии шаклҳои назорат: 

ГСФ – гирифтани супоришҳои фардӣ; 

ИС – иҷрои супоришҳо дар корхона; 

Ҳ – омода намудани ҳисоботҳо 

ҲҲ – ҳимояи ҳисоботҳо 
 

7. Талабот ба омода намудани ҳисоботи таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи 
хатм 

 

Ҳисобот оид ба гузаштани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм бояд 

дар худ чунин қисмҳоро дошта бошад: 

 муқова (намунаи он дар Замимаи 1 оварда шудааст); 

 варақаи супориш (намунаи он дар Замимаи 2 оварда шудааст) 

 мундариҷа (намунаи он дар Замимаи 3 оварда шудааст); 

 муқаддима; 

 қисми асосӣ: 

 хулоса; 

 руйхати адабиёт ва сарчашмаҳои истифодашуда; 

 замимаҳо. 

Ҳаҷми ҳисоботи истеҳсол бояд 20-25 саҳифаро ташкил намояд. Агар 

супориши иҷрошуда ҳуҷчат бошад, он замима карда мешавад. 
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Намунаи муқова дар замимаи 1 оварда шудааст. 

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

Дар муқаддима мақсад, вазифаҳо, зарурияти масъала ва давраҳои 

гузаштани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм дарҷ карда мешавад. 

Дар қисми «Маълумоти мухтасар дар бораи корхона» маълумот оид 
ба фаъолияти асосии корхона мухтасар оварда мешавад. Дар ин боб до-

нишҷӯ бояд маълумоти мукаммал (на кам аз 10 саҳифа) оид ба фаъоли-

яти корхона, шакли он, сохторҳои он, дастовардҳои асосӣ ва намудҳои 
хизматрасониро нависад. 

Дар қисми «Вазъи татбиқи технологияњои иттилоотї дар корхона» 

ҳолати воқеии корхона оид ба истифодаи техника ва барномаҳои 

компютерӣ, мавҷудияти шабакаи компютерӣ, Web – сайт, вазъи автома-

тикунонии фаъолияти корхона ва сохторҳои он таҳлил карда шуда, тав-

сифи кӯтоҳи зарурияти таҳияи барномаи компютерӣ оварда мешаванд. 

Маълумотҳои барои таҳияи барномаи компютерии рисолаи хатм, тарҳи 

сохтори барнома, манбаи додашудаҳо мухтасар оварда мешаванд.Дар 

асоси ин таҳлилҳо зарурияти иҷрои супориши фардии гирифташуда 
асоснок карда мешавад. 

Дар қисми «Тавсифи кӯтоҳи тарзи иҷрои супориши фардӣ» тартиби 

иҷрои супориши фардӣ бо ёрии ин ё он барномаи компютерӣ  пурра 

шарҳ дода мешавад. Ин боб қисми асосии ҳисобот буда дар он тарзи 

иҷрои супориш, масъалан,  

сохтани Web сайт, автомтикунонӣ њисоби муњосибї, коркарди бар-

номаи автоматикунонии баҳисобгирии муштариёни бонк, сохтори бар-

нома ва тарзи таҳияи он, тарзи кори барнома пурра шарҳ дода мешавад. 

Дар «Хулоса» натиҷаҳои асосии таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи 

хатм, дараҷаи иҷрои босифати супориши додашуда ва истифодаи он ба-

рои таҳияи рисолаи хатм , пешниҳодҳои донишҷӯ оварда мешаванд.. 

Дар «Руйхати адабиёт ва сарчашмаҳои истифодашуда» номгӯи 

ҳуҷчатҳои меёрию ҳуқуқӣ, адабиётҳо ва сарчашмаҳои барои иҷроиши 

супориш ва навиштани ҳисоботҳо истифода шуда оварда мешаванд 

Дар «Замимамаҳо» дар ҳолати мавҷуд будан нусхаи ҳуҷчати иҷрои 

супориши фардӣ, графикҳо, иқтибосҳо, рамзи барнома ва дигар 

ҳуҷҷатҳое, ки донишҷӯ лозим медонад, ҷойгир карда мешаванд. 
 
 
 
 

 
 
 

8. Ҷамъбасти натиҷаи таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм 
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Баъди ба охир расидани таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм до-

нишҷӯ ҳисоботи худро дар назди комиссияи кафедра ҳимоя намуда аз 

рӯи натиҷаи он ба натиҷаи таҷрибаомӯзии донишҷӯ аз рӯи низоми 

баҳогузории донишгоҳ холгузорӣ ва баҳо монда мешавад. Ҳангоми 

баҳогузорӣ дараҷаи иҷрои супориш, мазмун ва дурустии таҳияи ҳисобот, 

инчунин ҷавобҳои донишҷӯ ба саволҳои дар раванди ҳимоя додашуда ба 

ҳисоб гирифта мешаванд.  

 Дар ҳолати дар мӯхлатҳои муайяншуда ҳимоя накардани ҳисобот 

такроран ҳимоя намудани он дар асоси маблағгузории иловагӣ дар 

ҳаҷми 4 кредит ба роҳ монда мешавад. 

Донишҷӯе, ки бо сабабҳои узрнок таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи 

хатмро нагузаштааст, ба таҷрибаомӯзӣ такрорӣ фиристонида мешавад. 

Донишҷуёне, ки барномаи таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатмиро иҷро 

накардаанд, ва ё дар вақти ҳимояи ҳисобот соҳиби баҳои ғайриқаноат-

бахш гаштаанд, мувофиқи қоидаҳои хориҷкунии донишҷӯён аз донишгоҳ 

хориҷ  карда мешаванд. 
 

9. Талабот оид ба ороиши ҳисоботи таҷрибаомӯзии  
пеш аз рисолаи хатм 

 

Матни ҳисоботи таҷибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм бояд дар коѓази 
стандартии сафеди формати А4 чоп карда мешавад. Барои навиштани 

матн барномаи MS Word  истифода бурда мешавад. Ҳангоми таҳияи 

матн ҳамаи асбобҳо ва қолабҳои зарурии ин барномаи таҳрири матнҳо 
бояд истифода бурда шаванд. 

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

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

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

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

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

Љадвали  1.1. 
Талабот нисбати компютер дарои насби СА  Windows NT Server 

4.0 

Талаботи минималї Хусусиятњои компютери интихобшуда 

Процессори 32-разрядї ва ё  Intel 

Pentium 

Процессори 32-разрядї  Intel Pentium  

III 

На камтар аз  130Мб хотираи озод 

дар диск танњо барои системаи 

амалиётї. Барои фаъолият ба њайси 

сервер  4Гб  ва бештар. 

2502Мб (аз  9,1Гб) барои СА ва дигар 

замимањо људо карда шудааст,  8,6Гб 

боќимонда барои кори сифатноки 

сервер 

 
 
Агар љадвал дар сањифаи мазкур љойгир нашавад, пас барои 

људокунии он чунин аст: 
а) Дар поёни сарлавња (номи майдонњо) сатри иловагї бо 

раќамгузории майдонњо гузошта мешавад. 
б) Ќисми боќимонда (сатрњои пурра) ба сањифаи оянда гузаронида 

мешаванд. Дар ин њолат пеш аз љадвал ибораи монанд дар тарафи рост 
љойгир карда мешавад 

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

Љадвали  1.1. 
Талабот нисбати компютер дарои насби СА Windows NT Server 

4.0 
Талаботи минималї Хусусиятњои компютери интихобшуда 

1 2 

процессори 32-разрядїх86  ва ё  

Intel Pentium 

Процессори 32-разрядї  Intel Pentium  

III 

процессори 32-разрядїх86  ва ё  

Intel Pentium 

Процессори 32-разрядї  Intel Pentium  

III 

 
Идомаи љадвали 1.1. 

1 2 

дисководи 3,5-дюймии дискњои Дисковод барои дискњои ќаиши 
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ќаиш, инчунин муњаррики CD-ROM андозаи  3,5”/1,44Мб ва муњаррики 
40-суръатноки  CD-ROM  

на камтар аз  12Мб хотираи фаврї Хотираи фаврї - 128Мб  
 
Расмњо 
Њар як расм ба монанди љадвалњо раќамгузорї  ва номгузорї 

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

 
 

Рас. 1.1. Топологияи шинавии шабака 
 
Њангоми навиштани формулањо бояд аломатњои стандартии њарфї 

истифода шаванд, дар ин њолат баъд аз формула номгўи њамаи 
символњои дар формула истифодагардида бо шарњи мазмунї ва воњиди 
ченкунии онњо оварда  мешавад. 

Иќтибосњо (ссылки) 
Барои ќулай шудани иќтибосњо формулањо раќамгузорї мешаванд 

(ракам аз тарафи рости формула дар канори рости сањифа љойгир 
мегардад). Раќами формула бо раќамњои арабї бо ёрии нуќта оварда 
мешавад, масалан: (1.2) – формулаи 2 аз ќисми 1. 

1) Иќтибос ба формулаи истифодашуда ин тавр гузошта мешавад: 
 /<№>, <сањ.>/,ки дар ин љо, № - раќами тартибии сарчашма дар 
рўхати адабиёти истифодашуда;  сањ. – раќами сањифа дар 
сарчашмаи зикргардида. 

Масалан, 
Гурўњњои локалии  домен метавонанд танњо, дар њамин домен ва 

зиёда аз ин танњо дар   базањои мошинањо бо Windows NT Server 
истифода шаванд. 
 /8, сањ. 88/ 

2) Иќтибосњо ба љадвалњо чунин иљро карда мешавад: 
  (ниг. љадв. <раќами боб>.<раќами љадвал>) 
ва  ё 
  … дар љадвали <раќами боб>.<раќами љадвал> нишон дода 

шудааст. 
Масалан, 
Дар поён дар љадвали  1.1. ин хусусиятњои системањои 10BASE5 ва 

10BASE2 оварда мешаванд. 
ва  ё 
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Натиљањои њисобкунињо дар шакли љадвали алоњида (ниг. љадв. 1.1.) 
оварда шудаанд. 

3) Иќтибос ба расмњо ба монанди иќтибосњои љадвалњо иљро карда 
мешавад.  

4) Иќтибос ба формулањо ба монанди иќтибосњои љадвалњо ва 
расмњо иљро карда мешавад.  

Раќамгузории сањифањо 
Раќамгузории сањифањо дар ќисми поёнии сањифа дар канори рости 

он бо шрифти андозаи 10 иљро мегардад. Дар ин њолат барои 
раќамгузории сањифањо (колонтитул) њошияи болоии андозаи 1,0 см 
гузошта мешавад. 

Формулањо  
Раќамгузории формула ба монанди раќамгузории љадвалњо ва 

расмњо иљро мегардад. 

Агар  матн формулаҳоро дар бар гирад, пас онњо ин тавр ороиш 
меёбанд: 

,RT
m

PV


      (1.1) 

ки дар ин љо P – фишори газ, Па; 
  V - … 
Чї тавре дида мешавад, формула дар марказ љойгир кунонида шуда 

аз рост дар дохили ќавс раќамгузорї мешавад (1-раќами боб, 1-раќами 
формула дар боб). Инчунин њар як љузъ (аргумент)-и формула дар поён 
шарњ дода мешавад. 

Рӯйҳхати адабиётҳо. 
Ба рўйхати адабиёти истифодашуда тамоми сарчашмањои маълумот 

љойгир карда мешаванд: нашрияњо, стандартњои давлатї, њисоботњои 
КИТ. 

Рўйхат вобаста ба пайдо гардидани иќтибос дар матни кор ва ё бо 
тартиби алифбо тартиб дода мешавад. Ба рўйхат танњо он сарчашмањо 
ворид карда мешаванд, ки аз онњо дар матни кор иќтибос мављуд аст.  

Мисолњои шарњи  библиографии сарчашмањои иќтибосшаванда дар 
поён оварда мешаванд.  

Дар ороиши рўйхати адабиёт тартиби зайл бояд риоя шавад: 
<№>. <Ному насаб>. <номи сарчашма>. –  <шањри чопшавї>: 

<Нашриёт>, <соли нашр>. – <миќ. сањ.>. 
Китоби иборат аз се муаллиф:  
Хорвиц П., Хилл У. Искусство схемотехники: В. 2т.: Пер. с анг. - М.: 

Мир 1983. -т.1.-598с.;т.2,-590с.  
Томас Р.К. Коммутационные устройства: Справочник. - М.: Радио и 

связь, 1989. - 144с.  
Китоби иборат  чор ва бештар  муаллиф:  
Разработка и оформление конструкторской документации РЭА: 

Справочное пособие /Э.Т. Романычева и др. - М.: Радио и связь, 1984. - 
249с.  

Маќолањо аз маљмуањо ва ё нашрияхои даврї:  
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Иванченко Е.Д. Коррекция характеристик преобразователей часто-
ты. -3 кн. Полупроводниковые приборы в технике связи / Под ред. И.Ф. 
Николаевского. -М.: Связь, 1979, вып.4.  

Каталогњои саноатї, нархномањо, њуљљатњои техникї:  
Прейскурант N-36-05(08). Оптовые цены на радиодетали общего 

применения Введ с 1 января 1987г. -М: Прейскурантиздат, 1981.  
Операционные усилители (справочные материалы). Сост. 

В.М.Кунов; Фирма "Системы электроники и медицины". - Новосибирск, 
1992. -48с.  

Микро-ЭВМ "Электроника". Программное обеспечение. Руковод-
ство оператора. И1.00001-013401, 1980. -38с.  

Шањодатномањои муаллифї ва патентњо:  
А.с.1007080 СССР, МКИ с046 10/04. Устройство для измерения вре-

мени установления переходного процесса / В.А.Телец, В.П.Дегтяренко, 
А.Н.Щавельин //Открытия. Изобретения. 1983. N11.  

Пат. США N-4050242 США, МКИ F 02 С 3/06 Устройство отобра-
жения информации/.D.J.Dusa (США) Заяв. 30.12.92. Опубл. 25.04.94. 
НКИ 60-204, 3с., 2л. ил.  

Њисоботњо оид ба КИТ:  
Исследование супертвист-эффекта в ЖКИ: Отчет НИР (заключи-

тельный) /Всес. заочн поли-тех.ин-т.; Руководитель В.М. Шарода. - ОЦО 
102334; N ГР 80057138; Инв. N Б11897 - М. 1989. - 90 с.  

Ба замимањо маводњои ёрирасон- љадвалњо, матнњои барномањо ва ѓ. 
љойгир карда мешаванд. Њамаи замимањо бояд раќамњои тартибї дошта 
бошанд: Замимаи 1, Замимаи 2 ва сарлавњаи пурмазмун дошта бошанд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Замимаи 1.  

Намунаи пур кардани муқова 
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Донишгоњи технологии Тољикистон 

Кафедраи системањои компютерӣ ва интернет - технологияҳо 
 
 
 

 
 
 

 

Ҳисоботи таҷрибаомуӯзии пеш аз рисолаи хатм 
 

Мавќеъи таљрибаомўзї «___________________________________»  
 
 
 

Иҷро кард:               Донишҷӯи курси 4-и  

       гурӯҳи 1-40010202А1 
       Сатторов А.К. 
 
 
 
 
 
 
 

Роҳбар:      муаллими калон  
Абдуллоев У.Њ. 

 
 
 
 
 

Душанбе 2018 
Замимаи 2.  

Намунаи варақаи супориши фардии донишҷӯ барои                            

таҷрибаомӯзии таълимї 
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Донишгоњи технологии Тољикистон 

Кафедраи система ва технологияњои иттилоотї 
 

                                                                                                        «Тасдиқ  мекунам» 
и.в. мудири кафедраи С ва ТИ 
_____________Абдуллоев У.Њ. 

                                                                                                    «___»____________2019 
 
 
 
 

Супориши фардии 

 таҷрибаомӯзии пеш аз рисолаи хатм донишҷӯи бахши 4-и гурӯҳи 1-40010202А1 
 

____________________________________________________________________ 

Ному насаби донишҷӯ 
 

 
СУПОРИШ: 

Таҳияи системањои иттилоотї оиб ба баҳисобгири ва коркарди ашёи хом 
дар мисоли  ЧДММ «Шарбат» 

 
 

Мӯҳлати иҷрои супориш то 25.03.19 
 

Роҳбари таҷрибаомӯзӣ      _______________    Абдуллоев У.Њ.. 
                                                                   (имзо)    муаллими калони  кафедраи С ва 

ТИ 
_______________ 

 
Кабул кард             ____________________        Сатторов А.К.     « 02» марти соли 2019 

(имзои донишҷӯ))  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Душанбе 2019 

Замимаи 3.  

Намунаи пур кардани мундариҷаи ҳисобот 
 
  Саҳ. 
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 МУҚАДДИМА 4 

1 Маълумоти мухтасар  дар бораи фаъолияти ЧДММ «Шар-

бат 

 

5 

2 Таҳлили вазъи автоматикунонии фаъолияти корхона 10 

3 Таҳияи барномаи автоматикунонии баҳисобгирии ашёи хом 

барои ҶДММ «Шарбат» 

15 

 Хулоса 25 

 Рӯйхати адабиётҳои истифода шуда 26 

 Замимаҳо 27 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                 Замимаи 4 

 
ТАВСИФНОМА 

ба донишҷӯ аз ҷои таҷрибаомӯзӣ 
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Тавсифнома ба донишҷӯе, ки таҷрибаомӯзии таълими мегузаронад, 

аз тарафи роҳбар аз корхона мустақилона тартиб дода шуда, бояд 

маълумотҳои зеринро дарбар гирад: 

- номи пурраи ташкилот; 

- баҳогузории иҷро шудани супориши инфиродӣ аз тарафи таҷри-

баомӯз бо вазифадоркунии роҳбар; 

- муносибати таҷрибаомӯз ба кори иҷрошуда, дараҷаи иҷроиши су-

поришҳо, сатҳи сифат ва дараҷаи омодагии донишҷӯ барои иҷроиши му-

стақилонаи супоришҳои алоҳида; 

- боинтизомӣ ва сифатҳои корие, ки донишҷӯ дар вақти таҷри-

баомӯзӣ нишон дод; 

- қобилияти ҳамкорӣ бо кормандон ва роҳбарияти ташкилот; 

- мавҷудияти хислатҳо, амалҳо, нишонаҳои зоҳирии инкорӣ, ки до-

нишҷӯро дар давраи гузаштани таҷрибаомӯзӣ аз ҷиҳати манфӣ тавсиф 

медиҳанд; 

- баҳои тавсияшавандаи гузаштани таҷрибаомӯзӣ; - санаи тартиб 

додани тавсифнома. 

Тавсифнома дар варақаи ташкилот ё дар варақи оддӣ бо мӯҳри ин 

ташкилот тартиб дода мешавад. Тавсифнома аз тарафи роҳбари ташки-

лот ва ё бахши он ба имзо расида, бо мӯҳр тасдиқ карда мешавад. 

 

 

 

 
 
 

  
 

   Замимаи 5 
 

 

ДОНИШГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН 
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Љумњурии Тољикистон, ш. Душанбе - 734061, кўч. Н. Ќарабоев – 63/3                  
тел.(+992) (37) 2349430. www.raqobat-21tut.tj E-mail: career_centre@tut.tj 

 
№_____        аз «___» _________ 2018  
                                                                                         

Ба Вазорати тандурусти ва 

ҳифзи иҷтимоии аҳолии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон  

 
РОҲХАТ 

  
Маркази рушди касбият ва инноватсияи Донишгоҳи технологии 

Тоҷикистон барои ҳамкориҳои судманд дар тайёр намудани 

мутахассисони рақобатпазири ҷавобгӯи талаботи бозори меҳнат ба 

Шумо изҳори сипос менамояд. Мавриди қайд аст, ки ин ҳамкориҳо 

барои боз ҳам баланд бардоштани сатҳи касбияти донишҷуёну 

хатмкунандагони муассисаи мо заминаи мусоид фароҳам меоварад ва мо 

дар якҷоягӣ метавонем дар оянда барои таъмин намудани  бозори 

меҳнат бо кадрҳои баландихтисос  саҳми арзанда гузорем.  

Аз ин лиҳоз, аз Шумо эҳтиромона хоҳиш менамоем, ки ҷиҳати дар 

амал татбиқ намудани Ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон №137 аз 
04 июли 1996 “Дар бораи гузаронидани таљрибаомўзии истењсолї, 
тадќиќот дар заминаи корхона” ва банди 27-и протоколи маљлиси назди 
Президенти Љумњурии Тољикистон аз 12 апрели соли 2010 №1с/27-6, 

барои гузаштани таҷрибаомузии истеҳсолии донишҷӯи курси 2 - юми 
факултети технологияњои иттилоотии соњавї, ихтисоси 1-40010202 - 
“Технология ва низоми иттилоотї (дар иќтисодиёт)” Сатторов Акрам 
Каримови мусоидат менамудед. 

 
 

 

Бо эҳтиром,                                                           ________________ 
 
 
 
 
 
 
 

Замимаи 6 
Љадвал тасдиќшуда оид ба раванди таљрибаомўзї 

Санад Вазифа Тафсири мухтасриори кори  

иҷрошуда 

Имзои роњбар 
аз корхона 

    

mailto:career_centre@tut.tj
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                                                                                                 Замимаи 7 
 

Эродњо ва нишондодҳои роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз тарафи шахси 
масъули корхона 

__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
____________________ 

Баҳои таҷрибаомӯзӣ_______________________________ 
Ному насаб  ______________________________________  
Вазифа___________________________________________ 
 
Имзо_____________«______»___________с.20_________ 
                                                                                            

 
 
 

Замимаи 8 
 

Камбудиҳо ва нишондодҳои роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз тарафи кафедра 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

 

Баҳои таҷрибаомӯзӣ_______________________________ 
Ному насаб   ______________________________________  
Вазифа___________________________________________ 
Имзо_____________«______»___________с.20__________ 
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