ПЕШГУФТОР
Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. Ин ном кунун
барои ҷомеаи кишвари мо нав нест. Соли ҳаштум аст, ки ин ниҳод дар хидмати довталабон аст
ва имконоту шароити созгору беҳтаринро барои ширкати довталабон дар имтиҳонҳои
марказонидаи дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаву олии касбии Ҷумҳурии
Тоҷикистон (ИМД) ва арзёбии одилонаи донишу маҳорату малакаи онҳоро таъмин мекунад.
Дар фаъолияти на чандон тӯлонии Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии
Тоҷикистон (Марказ) ҳамасола навгонию тозакориҳо дида мешавад, зеро, гарчанде аз соли
нахустини созмон ёфтанаш низоми ИМД-ро муваффақона, бе нуқсон ва шаффофу одилона ба
роҳ монда, дар ин самт ба комёбиҳои намоён ноил гашта бошад ҳам, ба дастовардҳояш қонеъ
нагашта, пайваста аз пайи такмилу таҷдиди низоми номбурда мекӯшад. Ин навсозию навкориҳо
танҳо ба хотири саҳлу сабуктар кардани кори довталабон дар марҳилаҳои гуногуни ИМД ва
беҳтар гардонидани шароити номнависию имтиҳонсупории онҳост. Сол то сол таваҷҷуҳу
бовари ҷомеа ба фаъолияти Марказ ва ошноиаш бо низоми мазкур меафзояд.
Миқдори муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаю олии касбие, ки аз тариқи ИМД
донишҷӯёнро қабул мекунанд, имсол боз 3-то афзуд (1 донишкада ва 2 коллеҷ).
Соли равон Марказ дастрасии хизматрасониҳои “Худро бисанҷ” (супоридани намунаи
имтиҳони тест ва санҷидани донишу маҳорат) ва “Пешномнависӣ”-ро барои алоқамандон тавассути
паёмаки телефонӣ (SMS) низ (бар замми почтаи электронӣ) таъмин кард, ки ин на танҳо истифодаи
хизматрасониҳои мазкурро осон мекунад, балки шумораи корбарони онҳоро низ хоҳад афзуд.
Дар масъалаи расмиёти пардохти маблағи хизматрасонӣ дар ИМД низ Марказ
осониҳоеро рӯйи кор овард. Акнун барои расмӣ кунонидани маблағи пардохта дар
марҳилаҳои гуногуни ИМД пешниҳоди рақами расид (квитансия) аз яке аз филиалҳои Бонки
давлатии амонатгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон “Амонатбонк” кофӣ аст ва ин корро метавон
аз тариқи воситаҳои электронӣ анҷом дод.
Марказ, бар замми иҷрои вазифаҳои оинномавии худ, ҳаддалимкон дар беҳбуд
бахшидани сатҳу сифати таҳсилот, афзун кардани завқу рағбати хонандагони мактабҳои
миёнаи умумӣ ба донишандӯзӣ, дастгирию арҷгузории довталабони шоиста саъй меварзад.
Дар соли сипаришуда қадрдонӣ кардани даҳгонаҳои беҳтарини ИМД-и солҳои 2018 ва 2019 бо
туҳфаҳои арзишманд ба таври мутантан аз он ҷумла аст. Марказ ин корро ба ҳукми анъана
дароварда, ҳар сол такрор карданист.
Шуморо, довталабони азиз, танҳо он мемонад, ки бо қадрдонӣ ва истифода аз ин ҳама
шароиту имконоти мусоид ва азхуд кардани барномаҳои таълимӣ ба имтиҳонҳои дохилшавӣ
наку омода шуда, аз рӯйи ихтисоси дилхоҳатон ба номи донишҷӯй сазовор гардед.
Дар баробари таҳсили хуб донистану риоя кардани шарту қоидаву талаботи номнависӣ ва
имтиҳонот низ муҳим аст. Барои ин хондану донистани маълумоти дахлдор аз дастури
иттилоотию методии “Роҳнамои довталаб” ва амал кардан аз рӯйи он ба мақсад мувофиқ аст.
Хонед, донед, дуруст амал кунед ва ҳамин басанда аст, ки шумо ба матлуби дил бирасед
– донишҷӯй шавед. Такягоҳу дастгиру ёвари шумо танҳо донишу маҳорату малакаи
арзандаи шумост ва аз ин рӯ, фирефтаву умедвори касеву чизи дигаре нашавед. Омӯзед,
ба имтиҳонҳо омода шавед ва бовар дошта бошед, ки Маркази миллии тестӣ шаффофияту
адолатро дар ҳама марҳилаҳои ИМД кафолат медиҳад.
Комёб бошед, довталабони азиз!
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