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Муқаддима 

Дар асоси талаботҳои давлатӣ оид ба мазмуну мундариҷаи 

минималӣ ва сатҳи тайёр намудани донишљуён ва мутобиқи Стандартҳои 

давлатии таълимӣ мутахассиси ҷавони хатмкунандаи донишгоҳ бояд дар 

бораи истеҳсолоти муосир тасаввурот пайдо карда, маводи назариявии 

омӯхтаашро аз рӯи самти ихтисос дар амал истифода бурда тавонад ва 

ба маҳорату малакаи истифодабарии самараноки дониши худ дар 

фаъолияти ояндаи муҳандисӣ ноил гардад.  

Донишҷӯёни ихтисосҳои 1-40010202, 1-40010104 ва 1-25011024 

таҷрибаомӯзии таълимиро гузаронида дар рафти он натиҷаҳои таълимӣ, 

назариявию амалиро мустаҳкам ва аниқтар намуда, маҳорату малакаи 

амалиро мувофиқи ихтисоси худ ба даст меоранд. Ҳангоми 

таҷрибаомӯзӣ ҷамъоварии маълумотҳои аслии корхона ва дигар маводи 

зарурӣ барои пешрафти иљрои кори хатмӣ амалӣ мегардад. 

Роҳбарии умумӣ-методии таҷрибаомӯзии таълимии донишҷӯён аз 

тарафи кафедраи «система ва технологияњои иттилоотї» иҷро мешавад.  

Дастури методӣ тибқи Стандартҳои давлатии таълимии таҳсилоти 

олии касбӣ дар самти тайёр намудани мутахассисони дипломдор аз 

рӯиихтисосхоии 1-40010202 – Технология  ва низоми иттилоотӣ (дар 

иқтисодиёт), 1-40010104 – Системањои таъмини бехатарии  малумот  ва  

1-25011024 – Таъмини иттилоотии бизнес таълими рӯзона тартиб дода 

шудааст. 
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1. Мақсад, вазифаҳо и мӯхлатҳои гузаштани таҷрибаомӯзии 

таълимї 

Мақсади таҷрибаомӯзии таълимӣ - ин тақвият ва мустаҳкам 

намудани дониши дар рафти таълим омӯхташуда ва ба даст овардани 

малакаҳои зарурӣ, инчунин аниқ намудани мавзӯи кори хатмӣ, 

ҷамъоварии мавод барои кори хатмӣ ва гузаронидани корҳои амалӣ 

якҷоя бо таҳиякунандагони касбӣ оид ба ташаккул додани системаҳои 

иттилоотӣ ва ҷузъҳои таркибии барнома мебошад. Ҳамаи корҳои 

номбурда яке аз қисмҳои асосии кори хатмӣ буда, сифати иҷроиши онҳо 

барои натиҷагирии назариявӣ ва  амалӣ, инчунин муваффақияти иҷроиш 

ва ҳимояи кори хатмӣ курс ба курс мусоидат менамоянд.    

Таҷрибаомӯзии таълимӣ  марҳилаи муҳим барои тайёр намудани 

муҳандисони техникаву системаҳо ва иќтисодчї мебошад ва танҳо дар 

ҷои таъиншуда гузаронида мешавад. 

Таҷибаомӯзии таълимии донишҷӯён мувофиқи барномаи таълимӣ 

дар нимсолаҳои 4-ӯм ба нақша гирифта шудааст. Мақсади таҷибаомӯзии 

таълимї дар нимсолаи 4-ӯм мустаҳкам намудани донишҳои базавии до-

нишҷуён ва шинос шудан бо талаботҳои истеҳсолот оид ба татбиқи тех-

нологияњои иттилоотии камуникатсионї буда, дар нимсолаи 4-ӯм до-

нишҷӯён бояд барои таҳия ва интихоби мавзӯи рисолаи хатми тахассусӣ 

асос гузоранд ва ҷамъоварии маводҳои ибтидоиро шуруъ намоянд. 

Гузаронидани таҷрибаомӯзии таълимӣ барои тайёр намудани 

заминаи устуворро барои пешрафти минбаъдаи иҷроиш ва ҳимояи кори 

хатмӣ таъмин намояд. 

Ҷиҳати ба даст овардани мақсади асосии таҷрибаомӯзии таълимӣ 

донишҷӯ бояд маҷмӯи зерини масъалаҳои хусусияти тадқиқотӣ ва 

муҳандисӣ амалӣ доштаро мавриди иҷроиш қарор диҳад: 
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1) Ба таври муфассал шинос шудани донишҷӯ бо системаҳои 

ҳисоббарорӣ ва ташаккули сохти онҳо, ки дар корхона (дар ташкилот) 

мавҷуданд. 

2) Омӯзиши масъалаҳои дар назди корхона гузошташуда дар соҳаи 

технологияҳои иттилоотӣ, сотњи бехатарї  ва рушди иќтисодии он . 

3) Ҷустуҷӯ ва омӯзиши маълумотҳо аз сарчашмаҳои гуногун 

(адабиёт, дастурамалҳо, ҳуҷҷатҳои меъёрӣ ва Интернет) дар бораи соҳаи 

фан, дар бораи усулҳои мавҷудбуда ва муомилот, инчунин дар бораи 

шабоҳат (аналог) ва прототипҳои мавҷуда. 

4)Шиносоӣ бо ҳуҷҷатҳои таҷрибавии мавҷуд ва  системаҳои 

иттилоотии амалкунанда. 

5) Омӯзиши ҳуҷҷатҳои дохилшаванда ва хориҷшаванда аз рӯи самти 

коркард. 

6) Шиносоӣ бо ҳуҷҷатҳои таҷрибавии мавҷуд ва системаҳои 

иттилоотии амалкунанда. 

7) Таҳлили ҳаматарафаи маълумотҳои ҷамъовардашуда бо мақсади 

интихоби минбаъдаи хулосаҳои лоиҳавии оптималӣ ва асоснокшуда. 

8) Пурра аз худ намудани маводҳои назариявӣ, ки барои иҷроиш ва 

ҳимояи кори хатмӣ заруранд. 

9) Иҷрои марҳилаи лоиҳасозӣ, ки бо баровардани хулосаҳои 

лоиҳавии лозимӣ барои татбиқи бевосита ҳангоми иҷрои минбаъдаи 

кори хатмӣ, анҷом меёбад. 

        Дар вақти гузаштани таҷрибаомӯзии таълимӣ донишҷӯи 

таҷрибаомӯз донишу маҳорати худро оид ба тарҳрезӣ, лоиҳасозӣ ва 

истифодаи системаҳои иттилоотї коркарди маълумот ва қисмҳои 

таркибии онҳо; оид ба пешрафти технологияҳои нави иттилоотӣ 

ҳангоми ташаккули системаҳои автоматонидашудаи (СА) дараҷаҳои 

гуногун ва таъиноти онҳо дар ин асос, амалӣ мегардонад. 

Таҷрибаомӯзии таълимӣ қисми таркибии зарурӣ дар самти тайёр 
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намудани мутахассисон буда, қабл аз кори  курс ба курс гузаронида 

мешавад.   

1.1. Таҷрибаомӯзии таълимї дар (нимсолаи 4) пешбини шудааст: 

- омода будан барои фаъолият дар коллективҳои хурд ва кори кол-

лективона; 

- доштани донишҳои базавӣ барои ҳалли масъалаҳои амалии 

татбиқи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ; 

- маҳорати дар амал татбиқ карда тавонистани дастаи баромаҳои 

амалии тайёр; 

- ҷустуҷуи адабиётҳо, сарчашмаҳо ва кор карда тавонистан бо 

адабиётҳои тахассусӣ. 

Гузаштани таҷрибаомӯзӣ ба донишҳои назариявӣ ва малакаҳои 

амалии омӯзиши фанҳои зерин такья карда мешавад: 

- Манбаи додашудаҳо; 

- Таҳия ва истифодаи дастаи барномаҳои амалӣ; 

- Барномасозии самти объектӣ; 

- Web – баномасозӣ; 

- Асосњои технологияњои иттилоотї; 

- Технологияи сохтани шабакањои компютерї; 

- Амалияи барномарезї. 

Дар раванди таҷрибаомӯзӣ донишҷӯён бояд масъалаҳои зеринро 

ҳал намоянд: 

- ҳангоми иштирок ва шинос шудан бо фаъолияти корхона  му-

стаҳкам намудани донишҳои назариявии тахассусӣ ва иштирок дар ра-

вандњои таълим; 

- иштирок намудан дар амалисозии технологияҳои иттилоотї дар 

корхона; 

-  омӯзиши мазмуни асосии корҳо ва татқиқотҳои корхона оид ба 

истифода ва татбиқи технологияњои иттилоотї, муайян намудани тала-

ботҳои корхона ба коркард ва амалисозии барномаҳои компютерӣ; 
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-  ҷамъоварии маълумотҳо барои таҳияи кор (лоиҳа)-ҳои курсии 

тахассусӣ. 

Дар натиҷаи гузаштани таҷрибаомӯзии таълимї донишҷуён бояд: 

донанд: 

 истифода бурда тавонистани дастаи барномаҳои амалӣ барои 

ҳалли масъалаҳои амалӣ; 

 системаи идоракунии манбаи додашудањо ва асосњои техноло-

гияњои иттилоотї; 

 барномарези дар Интернет; 

 амалияи барномарезї; 

 асосњои алгоритм ва забонњои барномарезї.  

Тавонад: 

- бо ёрии барномаи амалӣ ҳал карда тавонистани масъалаҳои ама-

лии гузошташуда; 

- аз худ намудани барномаҳои компютерии дар истеҳсолот истифо-

дашаванда; 

- навишта тавонистани барномаи комютерии ҳалли масъалаҳои 

амалии корхона; 

- лоиҳакашӣ намудан ва сохта тавонистани манбаи додашудаҳо 

мувофиқи дархости корхона; 

- сохта тавонистан (такмил додан)-и Web – сайти корхона; 

-ба компютерҳои корхона васл карда тавонистани дастаи барно-

маҳои амалӣ. 

2. Гузаштани таҷрибаомӯзии  таълимӣ 

Тибқи нақшаи таълимии ихтисосҳои 1-40010202 – Технология  ва 

низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт), 1-40010104 – Системањои таъмини 

бехатарии  малумот  ва  1-25011024 – Таъмини иттилоотии бизнес 

таҷрибаомӯзии таълими донишҷӯёни курси 2-ум дар семестри чорум дар 

давоми 2 ҳафта 12 – рўзи фаъол ё дар 3 моњ (дар як њафта 8 – соат) 

гузаронида мешавад. 
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Ба сифати ҷои гузаронидани таҷрибаомӯзӣ интихоб намудани 

корхонаҳо аз рӯи самти фаъолияташон мувофиқи мақсад мебошад:  

- корхонаҳои истеҳсолкунанда; 

- муассисаҳои молиявӣ; 

- бонкҳо ва филиалҳои онҳо; 

- фондҳо; 

- фирмаҳои тиҷоратӣ; 

- муассисаҳои давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ; 

- муассисаҳои таълимии олӣ ва миёна; 

Намуди муайяни корхона ҳамчун ҷои гузаштани таҷрибаомӯзӣ 

барои ҳар як донишҷӯ ба таври фардӣ тибқи фармони донишгоҳравона 

карда мешавад. 

  

Ӯҳдадор донишҷӯ дар раванди гузаштани таҷрибаомӯзии таълимї: 

- саривақт ба ҷои гузаштани таҷрибаомӯзӣ ҳозир шуда, дар мавриди 

зарурӣ гузарнома дастрас намудан; 

- дар корхона мувофиқи реҷаи муайяннамудаи роҳбари 

таҷрибаомӯзӣ њозир шудан; 

- манфиатҳои корхона ва махфияти тиҷоратиро риоя намудан; 

- тибқи барномаи муқарраргардидаи таҷрибаомӯзии таълимӣ кор 

карда ва супориши бо роҳбари таҷрибаомӯзии таълимӣ 

мувофиқашударо ба пуррагӣ иҷро намояд;  

 - аз рӯи таҷрибаомӯзии таълимӣ ҳисобот тартиб диҳад. 

 

3. Хотирот барои донишҷӯ оиди таҷрибаомӯзии таълимӣ 

1.Таҷрибаомӯзии таълимӣ бо мақсади мустаҳкам намудани дониши 

назариявии дар Донишгоҳ гирифта, аз худ намудани лаёқат дар иҷро 

намудани корҳои асосӣ ва шиносшавии донишҷӯ бо шароитҳои 

истеҳсолӣ, ёрӣ ва татбиқ намудани чорабиниҳое, ки дар истеҳсолот 

гузаронида мешаванд. 
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2. Бо ҳозир шудан ба ҷойи таҷрибаомӯзӣ, донишшҷӯ ба намояндаи 

корхона рӯзнома ва роҳхатро пешниҳод мекунад. 

3 Дар таҷрибаомӯзӣ ба донишшҷӯ бояд мувофиқи ихтисос кор 

супорида шавад. 

4. Донишҷӯ бояд қатъиян интизом ва тамоми қоидаҳои дохилие, ки 

дар корхона ҷорӣ шудаанд риоя намоянд. 

5. Дар аввали саршавии таҷрибаомӯзӣ донишҷӯ боядҳатман бо 

корхона, ҳуҷҷатҳои техникӣ дар истеҳсолот, қоидаҳои бехатарӣ, ҳуқуқҳо 

ва вазифаҳои доир ба ихтисос шинос шавад.   

6. Ҳатман нақшаи инфиродии таҷрибаомӯзӣ тартиб дода аз тарафи 

шахси мутассадии корхона тасдиқ карда шавад. 

7. Дар вақти таҷрибаомӯзӣ донишҷӯ бояд дар рӯзнома ҳар рӯз 

корҳои иҷрошуда ва масъалаҳоро дар ҷараёни иҷроиши кор 

пайдошударо қайд намояд. Пеш аз корхона рафтан, бояд ҳисоботи 

техникӣ оид ба корӣ иҷрошударо тартиб диҳад. Ҳисобот бо схемаҳо, 

расмҳо, нақшаҳо ва ғайраҳо тартиб дода шавад.  

8. Натиҷаи таҷрибаомӯзӣ дар асосӣ ҳисоботи техникӣ ва рузнома бо 

тартиби 4 хол (аъло, хуб, қаноатбахш, ғайри қаноатбахш) баҳо дода 

мешавад.   

9. Баҳои ғайриқаноатбахш дар он лаҳза гузошта мешавад, ки агар 

донишҷӯ дар таҷрибаомӯзӣ аз мӯҳлати муқарраршуда кам иштирок 

карда бошад, худсарона ҷойи таҷрибаомӯзиро тарк намояд, ҳисоботи 

таҷрибаомӯзиро насупорад, хислатномаи ғайриқаноатбахш аз ҷойи 

таҷрибаомӯзӣ гирад. Гирифтани баҳои ғайриқаноатбахш дубора 

гузаштани таҷрибаомӯзӣ аз ҳисоби рӯзҳо таътил, ё ин, ки дубора мондан 

дар соли таҳсилро дар бар мегирад. 

 

                                  4. Барномаҳои таҷрибаомӯзӣ 
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Амалҳои рафти таҷрибаомӯзӣ аз рӯи мавзӯи кори хатмӣ муайян 

гардида, қисмҳои умумӣ, технологӣ ва ташкили меҳнатиро дарбар 

мегиранд. 

Мавзӯъ ва супориш бояд тавре интихоб ва мувофиќат  карда 

шаванд, то ки: 

- мавзӯи кор сариваќтї (актуалӣ) бошад, яъне тадқиқот ва натиҷаҳои 

кори хатмӣ бояд аҳамияти воќеӣ дошта бошанд; 

- кор дохилан яклухту пурра бошад, яъне набояд аз қисмҳои зиёди бе 

пайвасти якдигар ташкил ёбад; 

- кор аз рӯи мавзӯъ иҷроиши ҳаҷми зиёдтари кори хатмӣ ва асоснок 

намудани хулосаҳои баровардашударо талаб намояд; 

- тадқиқотҳо ва коркардҳои дар супориш овардашуда дар давоми 

таҷрибаомӯзӣ иҷро шуда тавонанд; 

- дар ҳаҷми пурра иҷро шудани супориш барои ба даст овардани 

натиҷаҳои муҳим, асоснокшуда ва ҳимояшаванда имконият диҳад. 

 

4.1. Қисми умумӣ 

Дар ин қисм маълумотҳо оид ба мавқеи ҷойгиршавии корхона, 

давраи таъсисёбӣ ва пешрафти корхона, тавсифҳои кори хатмӣ ва шакли 

ташкилию ҳуқуқии он, оварда шудаанд. Донишҷӯ бояд тавсифи мухтасар 

дар бораи фаъолияти корхона, андоза ва иқтидори истеҳсолии он, 

пешниҳод намояд. 

 

                                             4.2. Қисми технологӣ 

Дар вақти таҷрибаомӯзии таълимӣ аз тарафи донишҷӯ бояд омӯхта 

шаванд: 

- ташкил ва идоракунии фаъолияти бахши дахлдор; 

- масъалаҳои банақшагирӣ ва маблағгузории коркардҳои бахш; 

- равандҳои технологӣ ва таҷҳизоти истеҳсолӣ дар бахшҳои 

корхонае, ки таҷрибаомӯзӣ гузаронида мешавад; 
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- стандартҳои амалкунанда, шароитҳои техникӣ, низомнома ва 

дастурамалҳо оид ба истифодаи дастгоҳҳо  ва барномаҳои техникаи 

ҳисоббарорӣ, таҷҳизоти музофотӣ ва алоқавӣ, барномаи таҷрибаҳо ва 

ташаккул додани ҳуҷҷатҳои техникӣ; 

- усулҳои муайян намудани самараи иқтисодии тадқиқотҳо ва 

коркардҳо; 

- қоидаҳои истифодаи воситаҳои техникаи ҳисоббарорӣ, асбобҳои 

ченкунанда ё таҷҳизоти технологӣ, ки дар бахш мавҷуданд, инчунин 

хизматрасонии онҳо; 

аз худ карда шаванд: 

- усулҳои таҳлили сатҳи техникии дастгоҳ ва барномаи 

омӯхташавандаи системаҳои иттилоотӣ ва қисмҳои таркибии онҳо барои 

муайян намудани мувофиқат бо шароитҳои техникӣ ва стандартҳои 

амалкунанда; 

- воситаҳои дастгоҳӣ ва барномавӣ, ки ҳангоми лоиҳасозӣ ва 

баҳрабардории системаҳои иттилоотӣ ва қисмҳои таркибии онҳо 

истифода бурда мешаванд; 

- тартиб ва усулҳои гузаронидан ва ташаккул додани тадқиқотҳои 

патентӣ; 

- тартиби истифодаи нашрияҳои даврии рефератӣ ва 

маълумотдиҳию иттилоотӣ аз рӯи соҳаи кори бахш. 

4.3. Қисми ташкилӣ-меҳнатии таҷрибаомӯзӣ 

Дар ин марҳилаи гузаштани таҷрибаомӯзӣ донишҷӯ бояд 

тадқиқотҳои мустақилона гузаронад. Барои ин аз тарафи донишҷӯ 

шиносоӣ, омӯзиш, системакунонӣ ва таҳлили маводҳо аз рӯи самтҳои 

асосии зерин амалӣ мегарданд: 

- ташкили истеҳсолот ва меҳнат дар равандҳои асосии технологӣ; 

- ташкили таъминоти моддию техникии корхона ва бахшҳои он; 

- ташкили идоракунии зудамали (оперативии) корхона;  
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- идоракунии ҳайати кормандони корхона (шӯъбаҳои   мавҷудбуда 

ва вазифаҳои онҳо). 

4.4. Ќисми ташкилию иќтисодӣ 

Дар ин ќисм самаранокии ворид намудани системаи 

автоматикунонидашуда бо нишондодњо тавсиф карда мешавад, ки 

нишондодњои асосї инхо мебошанд:  

- баланд бардоштани самарабахши кормандон; 

- кам намудани мењнатталабї (душворї); 

- кам намудани маблаѓи харољотњо барои њалли масъала; 

- бехтар гардонидани сифати бурдани кор; 

- кам намудани мўњлати тартибдињии њисоботњо. 

Самаранокии иќтисодии автоматикунонї бо роњи муќоисакунии 

харољотњои мењнатї ва арзиши аслии баќайдгирии кор бо 

истифодабарии системаи автоматикунонидашудаи нав ва бо иљрои кор 

бо системаи мављуд буда. 

Харољотњои умумї барои коркард ва ба истифодадињии система аз 

рўи формулаи зерин њисоб карда мешавад:   

 

Кки=Кло+Сквт 

ки дар инљо:   

Кло  

- харољотњо барои лоињакашии системаи  автоматикунонидашуда. 

Сквт - арзиши КВТ. 

Харољотњо барои кори хатмӣ системаи автоматикунонидашуда дар 

асоси сметаи харољотњо њисоб карда мешавад, ки аз чунин ќисмњо иборат 

мебошад. 

1. Музди мењнат. 

2. Пардохти суѓуртаи умумї. 

3.Масолење, ки барои коркарди система автоматикунонидашуда 

лозим аст. 

4. Фонди истењлоки корхона. 
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5. Харољотњо барои варакаи воридат ва содироти мол 

(накладнойњо). 

 

                                       4.5.  Қисми бехатарӣ ва экологӣ 

Дар баробари коркард намудани ин ќисм, диќќати асосиро бояд ба 

њалли масъалањо дод, ки ба талаботњои њозиразамон оид ба экология ва 

бехатарии истифодабарии системахои техникї љавобгў бошанд. 

Барои муњандисони системотехник фароњам овардани бехатарии 

фаъолияти инсон, бехатар намудани кори компютер ва бехатарии 

ахборот, яъне ки њимояи маълумот њатмист. 

 Диќќати асосиро дар ваќти таљрибаомўзї ба тањлили њолати 

шароити љои корї бояд дод. Барои ин омилњои таъсиррасони шароити 

мењнатро дида баромада, ќимати њаќиќии онњоро, ки бо ёрии асбобњо 

чен карда  мешаванд, бо ќимати меъёрї муќоиса намудан лозим аст. Дар 

асоси ин тањлил омили аз њама номуътадил, яъне ба меъёр номувофиќ 

муайян карда мешавад ва чорабинињои зарурии оид ба меъёрдорї 

пешнињод карда мешаванд. 

 Шарту шароити мењнатро дар љойи кор тадќиќ карда, омилњоеро 

дар меёбем, ки ба инсон таъсир мерасонанд. Аз рўи ГОСТ-и 21034-75 љои 

кори мутахассиси соњаи техникї ин љоест, ки дар системаи одам-мошинї 

бо воситањои нишондињии маълумотњо узвњои идоракунї ва таљњизотњои 

ёрирасон таъмин карда шудааст. 

Љои кори мутахассиси соњаи техникї  талаботњои умумии 

эргономикии мавќеъи истодани унсурњо мебошад. Љои кори мутахассиси 

соњаи техникиро клавиатур, дисплей, курсї, принтер, таљњизотњои 

ёрирасон муайян мекунанд. 

Дар ин љо боз њолати кории мутахассиси соњаи техникї, љои ниша-

сти коркунии ў, имконияти дидани фазои гирду атроф ва ѓайрањо ба 

њисоб гирифта мешаванд. 

Дар ваќти ташкили љои корї муњандис ё мутахассиси соњаи техни-

киро бояд ќоидањои бехатарї ва оташпайдошавиро ба њисоб гирад. 
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 Хулоса, барои гирифтани натиљањои мусбат аз корњое, ки барои 

бехатарї ва самаранокии љои кори муњандис ё мутахассиси соњаи тех-

никї гузаронида мешаванд, бояд њамаи омилњои дар боло зикршударо 

ба њисоб гирифта шавад.  

5. Супориши инфиродӣ 

Супориши инфиродӣ аз рӯи мавзӯи кори хатмӣ муайян гардида, ба 

донишҷӯ дар рӯзҳои аввали таҷрибаомӯзӣ аз тарафи роҳбари 

таҷрибаомӯзӣ аз донишгоҳ дар мувофиқа бо роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз 

корхона, дода мешавад. 

Супоришҳои инфиродӣ бояд ҳам масъалаҳои коркарди системаҳои 

автоматикунонидашуда ва иттилоотӣ ва ҳам масъалаҳои тафсири 

шаклии равандҳои иттилоотӣ, системаҳои ҷустуҷӯи иттилоотӣ ва 

бонкҳои автоматикунонидашудаи иттилоотро дарбар гиранд. 

 Дар супориши инфиродии аз рӯи таҷрибаомӯзии таълимӣ, қоида, 

ҳалли масъалаҳои зерин дарҷ мегардад: 

 1.Омӯзиши ташкилоти (корхонаи) муайян ва шиносоӣ бо 

технологияҳои иттилоотӣ, ки дар ташкилоти мазкур (дар корхонаи 

мазкур) истифода бурда мешаванд. 

2.Тафсири системаи гардиш ёфтани ҳуҷҷатҳои корхона, таҳлили 

ҷараёни асосии иттилоотӣ. 

3.Таҳлили равандҳои технологӣ ва бизнес-равандҳои соҳаи фан. 

4.Таҳлили системаҳои дар корхона мавҷуд буда ва воситаҳои 

автоматикунонии фаъолияти он. 

5.Тасвияи муҳимият, мақсаду вазифаҳои тадқиқотҳо ва коркардҳо 

аз рӯи мавзӯи кори хатмӣ. 

Натиҷаҳои иҷроиши супориш дар ҳисоботи хаттии таҷрибаомӯзӣ 

қайд карда мешаванд. Ба ҳисобот супориши техникӣ барои кори хатмӣ, 

ки аз тарафи роҳбари  кори хатмӣ ба имзо расидааст, замима мегардад 

(замимаи 2). 
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Дар вақти гузаштани таҷрибаомӯзӣ донишҷӯ қайдҳои дахлдорро 

дар рӯзномаи шаклаш муқарраршуда ва дафтари кории худ менависад. 

Маълумотҳои дафтари корӣ барои тартиб додани ҳисоботи 

таҷрибаомӯзӣ ва барои кори минбаъдаи кори хатмӣ маводи аввалия 

мебошад. 

 
 
 
 

6. Талаботҳо ба ҳисоботи таҷрибаомӯзии 

таълимӣ 
 

Ҳангоми гузаштани таҷрибаомӯзӣ, донишҷӯ ҳисоботи муфассал оид 

ба таҷрибаомӯзӣ тартиб медиҳад. Ҳисобот яке аз ҳуҷҷатҳои асосии 

тавсифдиҳандаи сифати кори донишҷӯ дар таҷрибаомӯзии таълимӣ 

мебошад.  

Он бояд ба таври дастнавис ё чопи дар варақи андозааш А4 

мутобиқи талаботҳои стандартҳои амалкунандаи ЕСКД ва ЕСТД 

навишта шавад. Ҳаҷми тахминии ҳисобот, якҷоя бо нақшаҳо, ҷадвалҳо, 

намунаҳои ҳуҷҷатҳо ва фиқраҳои (фрагмент) барномаҳои зарурӣ бояд 

наздики 20 саҳифаро ташкил диҳад. 

Дар ҳисобот маълумотҳо оид ба кори муайяни аз тарафи донишҷӯ 

иҷрошуда, инчунин оид ба иҷроиши супориши инфиродӣ, дарҷ 

мегарданд. Барои ташаккул додани ҳисобот ба донишҷӯ дар охири 

таҷрибаомӯзӣ ду, се рӯз ҷудо карда мешавад. Ҳисоботро роҳбарони 

таҷрибаомӯзӣ аз корхона ва донишгоҳ тафтиш мекунанд. Дар рӯзнома аз 

тарафи роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз корхона ба кори донишҷӯ дар давраи 

таҷрибаомӯзӣ тавсифнома дода мешавад. 

Тартиби паиҳам ҷойгир намудани мавод дар ҳисоботи 

таҷрибаомӯзии пеш аз дипломӣ ба таври зерин пешниҳод мегардад: 

- варақаи унвон; 

- мундариҷа; 
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- муқаддима; 

- омӯзиши объект аз рӯи асосњои технологияњои иттилотї, 

зерсистема ё системаи идоракунии манбаи додашудањо; 

- омӯзиши сохтори таркибӣ ва вазифавии объекти идоракунӣ; 

- омӯзиши ҳуҷҷатҳои дохилшаванда ва хориҷлшаванда; 

- шиносоӣ бо ӯҳдадориҳои вазифавии кормандони объекти 

омӯхташаванда; 

- тафсири ҷараёнҳои иттилоотӣ; 

-истифодаи самараноки маҷмӯи ҷойдоштаи воситаҳои техникӣ   дар 

асоси ҳисобу китоби иҷрошудаи техникию иқтисодӣ; 

- омўзиши талаботҳои бехатарӣ ва экологии объект; 

- хотима; 

- рӯйхати сарчашмаҳои истифодашуда; 

- замимаҳо 

 

Ҳисоботи таҷрибаомӯзии таълимӣ бояд ҳуҷҷатҳои зеринро дарбар 

гирад: 

- рӯзномаи таҷрибаомӯзии таълимӣ; 

- баҳогузории кори донишҷӯ дар рӯзномаи таҷрибаомӯзӣ аз тарафи 

роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз ташкилот. 

 

7. Ӯҳдадориҳои роҳбарони таҷрибаомӯзӣ 

Роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз донишгоҳ ӯҳдадор аст: 

1. Пеш аз оғози таҷрибаомӯзӣ ҳама чорабиниҳои зарурии 

ташкилиро гузаронад. 

2. Саривақт донишҷӯёнро бо маводҳои барои гузаштани 

таҷрибаомӯзӣ зарурбуда  (рӯзномаи таҷрибаомӯзӣ, роҳхат, барномаи 

таҷрибаомӯзӣ) таъмин намояд (замимаи 4, 7). 

3. Дар ҳалли масъалаҳои ҳангоми гузаштани таҷрибаомӯзӣ  ба амал 

омада ёрӣ расонад. 
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Роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз корхона ӯҳдадор аст: 

1. Донишҷӯро бо ташкили кор дар корхона, ташкилот шинос кунад. 

2. Барои саривақт ба даст овардани маълумотҳои зарурӣ ба 

донишҷӯ мусоидат намояд. 

3. Дар бораи гузаштани таҷрибаомӯзии донишҷӯ тавсиянома 

(замимаи 4) нависад. 

 

 

8. Талабот оид ба тайёр намудани ҳисоботи 

таҷрибаомӯзии таълимӣ 

Ҳисобот ба корхона тартиб дода шуда, аз тарафи роҳбари 

таҷрибаомӯзӣ аз корхона, ки донишҷӯ таҳти роҳбарии бевоситаи ў кор 

мекунад, ба имзо расонида мешавад. Имзои роҳбар аз рӯи љадвали 

тасдиќшуда аз тарафи корхона то анљоми таљрибаомўзї бо дастхати 

роњбари таљрибаомўзи аз  рўитартиби дар корхона муқарраршуда тасдиқ 

карда мешавад. 

Ҳисобот бояд ба барномаи таҷрибаомӯзӣ ҷавобгӯ бошад ва аз 

тарафи ҳар як донишҷӯ мустақилона тартиб дода мешавад. Ба ҳисобот 

натиҷаҳои корҳои шахсӣ ва мушоҳидаҳои донишҷӯ дар корхона ва 

натиҷаҳои омӯзиши адабиёти махсуси техникӣ дохил карда мешаванд. 

Ба ғайр аз қисми тафсирӣ, ҳисобот бояд маводи графикӣ, масалан: 

тасвирҳо (иллюстратсия), нақшаҳоро дарбар гирад. Ҳисобот бояд аз 

ҷиҳати техникӣ беғалат тартиб дода шуда, мазмуни маводи он бояд аниқ 

ва мухтасар баён гардад. Тасвирҳои дар ҳисобот аксшаванда бояд бо 

риояи масштаб, бо нишон додани андозаҳои хос тайёр карда шаванд ва  

ҳар як тасвир ё нақша рақамгузорӣ шуда, ашёҳои инъикосшаванда бояд 

номи аниқ ва пурра дошта бошанд. 

Ҳисобот дар як тарафи варақи сафеди стандартии андозааш А4 

(297х210мм) аз рӯи ГОСТ 7.32-81  тайёр карда мешавад. Истифодаи 

рангҳои сурх ва сабз иҷозат дода намешавад. 
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Масоҳати матн дар варақ бояд аз чор тараф маҳдуд карда шавад. 

Андозаи ҳошияи тарафи чап на камтар аз 2,5см, тарафи рост на камтар 

аз 1 см, поён на камтар аз 1,5 см. Масофаи байни сарлавҳаҳо ва матн 

бояд ба 4 фосила баробар бошад. 

Худсарона ихтисор намудани калимаҳо дар матн ва навиштаҷоти 

тасвирҳо, инчунин истифодаи истилоҳи қабулнашуда иҷозат дода 

намешавад. Дар ҳисобот ихтисори калимаҳои русӣ, ибораҳо тибқи ГОСТ 

7.12-77 истифода бурда мешавад.  

Матни ҳисобот ба фаслҳо, зерфаслҳо ва бандҳо ҷудо карда мешавад. 

Сарлавҳаҳои фаслҳо бо ҳарфҳои калон дар таносуби матн ҷойгир карда 

мешаванд. Дар охири сарлавҳа нуқта гузошта намешавад. Агар сарлавҳа 

аз ду ҷумла иборат бошад, он гоҳ бо нуқта ҷудо карда мешавад. Ҳар як 

фасл бояд аз мавқеи нав (варақ, саҳифа) оғоз гардад. 

Саҳифаҳои ҳисобот бо ададҳо рақамгузорӣ карда мешаванд. 

Варақаи унвон ба рақамгузории умумии ҳисобот (замимаи 1) дохил 

мешавад. Дар варақаи унвон рақам гузошта намешавад, дар саҳифаҳои 

минбаъда рақамро дар кунҷи рости қисми болои варақ мегузоранд. 

Фаслҳо дар ҳисобот бояд рақамгузории тартибӣ дошта бошанд ва 

бо ададҳо, нуқта дар охир ишора карда шаванд. Муқаддима ва хотима 

рақамгузорӣ карда намешаванд. Зерфаслҳо бо ададҳо дар дохили ҳар як 

фасл ва зерфасли бо нуқта ҷудо кардашуда, рақамгузорӣ карда 

мешаванд. Дар охири рақами зерфасл бояд нуқта гузошта шавад, 

масалан: 2.3. (фасли сеюми зерфасли дуввум). 

Бандҳо бо ададҳо дар дохили ҳар як зерфасл рақамгузорӣ карда 

мешаванд. Рақами банд аз рақамҳои фасл, зерфасл ва банди бо нуқта 

ҷудо кардашуда иборат аст. Дар охири рақам бояд нуқта гузошта шавад, 

масалан: 1.1.2. (банди дуввуми зерфасли якуми фасли якум). 

Тасвирҳои (ҷадвалҳо, нақшаҳо, графикҳои) дар варақҳои алоҳидаи 

ҳисобот ҷойгиршуда, ба рақамгузории умумии саҳифаҳо дохил карда 

мешаванд. Ҷадвал, расм ё нақшаеро, ки ҳаҷмаш аз А4 калонтар аст, 
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ҳамчун як саҳифа ба ҳисоб мегиранд. Варақҳои андозаашон аз А4 

калонтар дар охири ҳисобот, баъд аз хотима бо тартиби қайд шудани 

онҳо дар матн, ҷойгир карда мешаванд. 

Тасвирҳо (ба ғайр аз ҷадвалҳо) бо калимаи «Расм» ишора гардида, 

паиҳам бо ададҳо дар дохили фасл, ба истиснои тасвирҳои дар замима 

овардашуда, рақамгузорӣ карда мешаванд. 

Рақами тасвир (ба истиснои ҷадвалҳо) бояд аз рақами фасл ва 

рақами тартибии тасвири бо нуқта ҷудо кардашуда иборат бошад, 

масалан: Расми 1.2 (расми дуввуми фасли якум). 

Маводи рақамиро дар намуди ҷадвал ташаккул додан зарур аст. Ҳар 

як ҷадвал бояд рақам ва номи мавзӯи дошта бошад. Ҷадвал бояд баъд аз 

қайди якум дар бораи он дар матн, ҷойгир карда шавад. 

Ҷадвалҳоро паиҳам бо ададҳо (ба истиснои ҷадвалҳои дар замима 

овардашуда) дар дохили фасл рақамгузорӣ мекунанд. Дар кунҷи рости 

қисми болои ҷадвал, аз рӯи сарлавҳаи мувофиқ навиштаҷоти «Ҷадвал» 

бо нишон додани рақами ҷадвал, ҷойгир карда мешавад. Рақами ҷадвал 

бояд аз рақами фасл ва рақами тартибии ҷадвали бо нуқта ҷудо 

кардашуда иборат бошад, масалан: «Ҷадвали 1.2» (ҷадвали дуввуми 

фасли якум). Агар дар ҳисобот як ҷадвал бошад, он рақамгузорӣ 

намегардад ва калимаи «Ҷадвал навишта намешавад. 

Ҳангоми гузаронидани қисми ҷадвал ба варақи (саҳифаи) дигар 

калимаи «Ҷадвал» як маротиба дар тарафи рости қисми якуми ҷадвал 

нишон дода мешавад. Дар дигар қисмҳо калимаи «Давомаш» навишта 

мешавад. Агар дар ҳисобот якчанд ҷадвал бошад, он гоҳ баъд аз 

калимаи «Давомаш» рақами ҷадвалро нишон медиҳанд, масалан: 

«Давоми ҷадв. 2.2». 

Формулаҳо дар ҳисобот бо ададҳои арабӣ дар дохили фасл 

рақамгузорӣ карда мешаванд. Рақами формула аз рақами фасл ва рақами 

тартибии формула дар фасли бо нуқта ҷудо кардашуда иборат аст. 



21 
 

Масалан, дар тарафи рости варақ дар сатҳи формула дар қавс нишон 

медиҳанд: (3.1) (формулаи якуми фасли сеюм). 

Ҳисобот бояд аз мундариҷа (феҳрист) оғоз шавад. Ин қисми махсус 

аст, ки бо калимаи «Мундариҷа» (бе гузоштани рақам) номгузорӣ шуда, 

дар он аз рӯи тартиб тибқи рақамҳои додашуда, номҳои фаслҳо ва 

зерфаслҳо бо нишон додани саҳифае, ки баёни мазмуни ин фасл ё 

зерфасл оғоз мегардад, ҷойгир карда мешаванд. 

Варақаи унвонии ҳисобот аз рӯи шакле, ки намунааш дар замима 

оварда шудааст, тартиб дода мешавад. Замимаҳоро ҳамчун давоми 

ҳисобот ташаккул медиҳанд. Онҳо бо ададҳо рақамгузорӣ шуда, дар 

поёни калимаи «Замима», ки дар тарафи рост ҷойгир шудааст, номи 

замима ҳамчун сарлавҳаи фасл навишта шуда, дар феҳрист дарҷ 

мегардад. Роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз корхона ҳисоботро тафтиш карда, 

дар бораи кор тақризи хаттӣ менависад, ки бояд ҳатман бо мӯҳр тасдиқ 

шавад.  

 

9. Тартиби супоридани ҳисоботи таҷрибаомӯзии 

таълимӣ 

Таҷрибаомӯзӣ бо тайёр намудани ҳисоботи таҷрибаомӯзии таълимӣ 

анҷом меёбад. Санҷиш бояд аз тарафи донишҷӯ дар давоми даҳ рӯз баъд 

аз анҷоми таҷрибаомӯзӣ, супорида шавад. Роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз 

донишгоҳ, ки ҳисоботро қабул мекунад, ҳангоми гузоштани баҳои 

ҷамъбастӣ бояд омилҳои зеринро ба инобат гирад: 

- тавсифномаи роҳбари таҷрибаомӯзӣ аз корхона (ташкилот); 

- сифати ҷавобҳо ҳангоми супоридани ҳисобот. 

Пеш аз супоридани ҳисобот ба донишҷӯ зарур аст, ки ҳисоботи 

худро бодиққат хонда барояд ва барои додани ҷавоб ба саволу 

масъалаҳои дар рафти таҷрибаомӯзӣ омӯхта-шуда, омода бошад. 
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Донишҷӯе, ки барномаи таҷрибаомӯзиро иҷро накарда, тақризи 

манфӣ дар бораи кор ва баҳои ғайриқаноатбахш ҳангоми ҳимояи 

ҳисоботи таҷрибаомӯзӣ гирифтааст, аз донишгоҳ хориҷ карда мешавад. 

Бартараф намудани қарздории таҷрибаомӯзӣ танҳо бо иҷозати 

хаттии декани факулта амалӣ мегардад    

  

 

 

                                        

Хулоса 

Дастури методии мазкур барои иҷроиши таҷрибаомӯзии таълимӣ ба 

донишҷӯёни ихтисосњи 1-40010202 – «Технология ва низоми иттилоотї 

(дар иќтисодиёт)», 1-40010104 – «Системањои таъмини бехатарии 

иттилоот» ва 1-25011024 – «Таъминоти иттилоотии бизнес» бо 

назардошти талаботи стандарти давлатии таълимӣ аз рӯи ин ихтисос 

тартиб дода шудааст.  

Дастури методӣ масъалаҳои зеринро дарбар мегирад: 

- мақсад ва вазифаҳои таҷрибаомӯзии таълимӣ; 

- ӯҳдадориҳои донишҷӯ ва роҳбарони таҷрибаомӯзӣ; 

- мазмуну мундариҷа ва мӯҳлатҳои иҷроиши супоришҳои     

инфиродӣ; 

- тартиб, мӯҳлатҳои тайёр намудан ва ҳимоя шудани ҳисоботҳои 

таҷрибаомӯзӣ аз тарафи донишҷӯён. 

Дар вақти гузаштани таҷрибаомӯзии таълимӣ донишҷӯи 

таҷрибаомӯз донишу маҳорати худро оид ба тарҳрезӣ, лоиҳасозӣ ва 

истифодаи системаи идоракунии манбаи додашудањо, асосњои алгорит ва 

забонњои барномарезї ва асосњои технологияњои иттилоотї; оид ба 

пешрафти технологияҳои нави иттилоотӣ ҳангоми ташаккули 

системаҳои автоматонидашудаи (СА) дараҷаҳои гуногун ва таъиноти 

онҳо дар ин асос, амалӣ мегардонад. 
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Юсупов Мирзо Чулиевич 
Алиќулов Алишер Раимбердиевич 

Абдуллоев Умарљон Њабибуллоевич 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дастури методӣ 

оид ба гузаронидани таҷрибаомӯзии таълими донишҷӯёни ихтисосхои  1-

40010202 – «Технология ва низоми иттилоотї (дар иќтисодиёт)», 

1-40010104 – «Системањои таъмини бехатарии иттилоот» ва 

1-25 011024 – «Таъминоти иттилоотии бизнес» пешбини шудааст. 
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Ба чопаш _________ имзо шуд. Формати 60 х 84 1/16 
 

Чопи офсетї, ќоѓази офсетї, теъдоди нашр ___ нусха, ___ љ.ч. 

 
Дар __________ чоп шудааст. ш. Душанбе, соли 2018 

Замимаи 1.  

Намунаи пур кардани муқова 

 
 

Донишгоњи технологии Тољикистон 

Кафедраи системањои компютерӣ ва интернет - технологияҳо 
 
 
 

 
 
 
 

 

Ҳисоботи таҷрибаомуӯзии таълимї 
 

Мавќеъи таљрибаомўзї «___________________________________» 
 
 
 

Иҷро кард:               Донишҷӯи курси 2-и  

       гурӯҳи 1-40010202А1 
       Сатторов А.К. 
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Роҳбар:      муаллими калон  

Абдуллоев У.Њ. 
 
 
 
 
 

Душанбе 2018 
Замимаи 2.  

Намунаи варақаи супориши фардии донишҷӯ барои                            

таҷрибаомӯзии таълимї 

 
Донишгоњи технологии Тољикистон 

Кафедраи система ва технологияњои иттилоотї 
 

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

                                                                                                    «___»____________2019 
 
 
 
 

Супориши фардии 

 таҷрибаомӯзии истеҳсолии донишҷӯи бахши 2-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 25.06.19 
 

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

ТИ 
_______________ 

 
Кабул кард             ____________________        Сатторов А.К.     « 12» феврали соли 
2019 

(имзои донишҷӯ))  
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Душанбе 2019 
 
 

Замимаи 3.  

Намунаи пур кардани мундариҷаи ҳисобот 
 
  Саҳ. 

 МУҚАДДИМА 4 

1 Маълумоти мухтасар  дар бораи фаъолияти ЧДММ 

«Шарбат 

 

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 
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                                                                                                   Замимаи 4 

 
ТАВСИФНОМА 

ба донишҷӯ аз ҷои таҷрибаомӯзӣ 
 

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 

таҷрибаомӯз бо вазифадоркунии роҳбар; 

- муносибати таҷрибаомӯз ба кори иҷрошуда, дараҷаи иҷроиши 

супоришҳо, сатҳи сифат ва дараҷаи омодагии донишҷӯ барои иҷроиши 

мустақилонаи супоришҳои алоҳида; 

- боинтизомӣ ва сифатҳои корие, ки донишҷӯ дар вақти 

таҷрибаомӯзӣ нишон дод; 

- қобилияти ҳамкорӣ бо кормандон ва роҳбарияти ташкилот; 

- мавҷудияти хислатҳо, амалҳо, нишонаҳои зоҳирии инкорӣ, ки 

донишҷӯро дар давраи гузаштани таҷрибаомӯзӣ аз ҷиҳати манфӣ тавсиф 

медиҳанд; 

- баҳои тавсияшавандаи гузаштани таҷрибаомӯзӣ; - санаи тартиб 

додани тавсифнома. 
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Тавсифнома дар варақаи ташкилот ё дар варақи оддӣ бо мӯҳри ин 

ташкилот тартиб дода мешавад. Тавсифнома аз тарафи роҳбари 

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

 

 

 

 
 
 

  
   Замимаи 5 

 
 

ДОНИШГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН 
 

 

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 - 

mailto:career_centre@tut.tj
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“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 
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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__________ 


