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МАФЦУМИ КАСБ ВА ИХТИСОС

Пеш

аз

оғози

суцбат

оид

ба

интихоби касб зарур аст, ки мафцуми
касбро муайян намоем. Касб (цунар,
пеша,

шуғл)

гуфта,

шунин

навъи

фаъолияти мецнатк ва машғулияти
инсонро мефацманд:






омӯзиши назариявк ва тайжрии махсусро талаб
мекунад;
мунтазам аз тарафи инсон кор фармуда мешавад;
манбаи даромад барои таъмини рӯзгор ба цисоб
меравад;
ба кас лаззат ва қаноатмандк мебахшад;
ному мартабаи инсонро баланд мебардорад.

Касб аз ихтисос фарқ дорад. Ихтисос ин навъи аниқи
фаъолият дар доираи ягон намуди касб аст. Масалан, дар касби
”духтурк“ шунин ихтисосцо ба монанди: духтури шашм, духтури
дандон, духтури беморицои дарунк (терапевт), щарроц, духтури
кӯдакон (педиатр) ва дигар ихтисосцои соцавк дохиланд. Дар
доираи як касб шахс имкон дорад, ки социби якшанд ихтисос
гардад. Олами касбцо тағйиржбанда аст. Бо даращаи тараққижти
илму техника ва сохтори щамъият одамон касбцои куцнаро якщоя,
щудо ва ж иваз карда, касбцои навро ба вущуд меоваранд. Савол ба
мижн меояд, ки шанд намуди касб мавщуд аст? Аслан цазорцо
намуди касб мавщуд аст. Мувофиқи ”Стандарти байналмилалии
таснифоти касбцо“ 9333 касб номнавис шудааст. Албатта,
омӯзондан аз рӯйи шунин адади зижди касбцо хеле душвор аст.
Аммо цангоми тайжр кардани мутахассисон маълум мегардад, ки
бисжр касбцо ва ихтисосцо дорои талаботи ба цам наздик ва
монанд мебошанд.
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Цангоми суцбат бо хонандагон онцо 20 – 30 касбро номбар
мекунанд. Баъзе хонандагони аз олами касбцо хубтар хабардор то
50 намуди касбро номбар мекунанд, ки ин шумора низ хеле кам
аст. Интихоби касб барои хонанда беницоят муцим, мушкил ва
цатто тақдирсоз цам цаст. Аз ин лицоз хонанда бояд касберо
интихоб намояд, ки қобилияташ ба касб мувофиқ бошад. Барои
расидан ба ин мақсад, пеш аз цама хонанда бояд олами ботинк ва
маънавии худро, яъне шавқу цавас, мецр, майлу рағбат, тафаккур,
ақлу идрок, қобилияту арзишцои шахск ва цама он омилцое, ки
шахсро цамшун фард (индивидуум) муаррифк мекунад, омӯзад,
бацо дицад ва ба назар гирад. Сипас, бо олами касбцо шинос
шуда, хусусиятцои касбро фацмида, онцоро бо имкону тавони худ
муқоиса намояд. Танцо дар ин сурат интихоб дақиқ ва бошуурона
хоцад шуд. Маълумоти заруриро оид ба касб аз манбаъцои зайл
дастрас кардан мумкин аст:
 китобцои махсус, ки ба олами касбцо бахшида шудаанд;
 муошират бо намояндагони касбцои гуногун;
 васоити ахбори омма (радио, телевизион, интернет,
матбуоти даврк ва ғ.)
Лозим ба тазаккур аст, ки муцим ин майлу хоциш аст. Агар
хонанда майлу хоциш дошта бошад, маълумоти лозим ва
махсусро оид ба касби дилхоц дар замони муосир зуд пайдо
мекунад, шунки асри ХХI асри иттилоот аст!
Кору фаъолияти шахс ва цама он омилцое, ки ба он
алоқаманд аст, умуман, қариб нисфи умри инсонро ишғол
мекунад. Социби касбу цунар будан ин мацорату қобилияти
худро пурра кушодан, лозим будани худро ба одамон эцсос
намудан, имконияти сазовори мацсули мецнатро кор кардан ва
лоиқи иззату цурмат буданро ифода мекунад. Мушкилоти асосии
хонандагон цангоми интихоби касб дар он аст, ки одатан онцо
касбро кӯр-кӯрона интихоб мекунанд. Оид ба касб маълумоти
кофк ва заруриро наомӯхта, интихоб мекунанд ва худро дар
соцацои гуногуни фаъолият месанщанд. Ин раванд то он вақте, ки
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хонандагон касби ба худ мувофиқро пайдо мекунанд, идома
межбад. Аксари вақт дар асоси тащрибацои шахск касби
интихобнамударо фацмидан душвор аст, ки он шк гуна бартарицо
дорад. Бештари хонандагон аввал касбро интихоб карда, барои
онро аз худ намудан вақти зижд ва солцои умри худро сарф
мекунанд ва баъдан дарк менамоянд, ки ин касб то шк дараща ба
онцо мувофиқ ва маъқул аст. Агар касби интихобнамуда маъқул
бошад, пас ин толеи баланди шахс аст. Агар маъқул набошад, ин
қадар вақту омӯзиш барбод рафтааст. Аз ин лицоз роцбарони
муассисацои таълимиро зарур аст, ки цанӯз аз синфцои пожнк
омӯзиши касб ва интихоби онро бо хонандагон бошуурона ва
мақсаднок ба роц монанд.
Айни замон барои аниқ интихоб намудани касб ва ба самти
дуруст равона кардани хонандагон бисжр пурсишномаю
саволномацои психологию педагогк ва матрисацо (қолиб)-и
”Интихоби касб“ омода карда шудааст. Ин маводцо барои дуруст
интихоб кардан ва донистани касб ба хонандагон жрк расонида,
касбцои дигари навро низ нишон медицанд. Масалан, матрисаи
интихоби касбро гирем. Маводи мазкур интихоби мушаххас ва
донистани касби ояндаи хонандагонро нишон дода, вариантцои
нави касбцоро пешницод мекунад. Агар хонанда то цол касберо
интихоб накарда бошад, аз ин мавод истифода бурда метавонад
(дар охир замима гаштааст).
ЦОЛАТИ ИМРӮЗАИ ИНТИХОБИ КАСБ

Яке аз сабабцои дуруст касб интихоб карда натавонистани
хонандагон дар солцои охир ин дар сатци паст қарор доштани
корцои тарғиботию фацмондадиции интихоби касб дар
муассисацои таълимк мебошад. Он шорабиницое, ки дар ин
шоршӯба ба роц монда мешавад, хусусияти таблиғотк дошта,
хусусиятцои психологию асосцои физиологии интихоби касбро
дар бар нагирифтаанд. Дар муассисацои таълимк омӯзиши
олами ботинк ва маънавии шахс оид ба мутобиқ будани
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хонандагон ба касби интихобкардаашон дар сатци зарурк
гузаронида намешавад. Иншунин, дар мактабцо барои ташкили
машваратцои психологк, тиббк ва физиологк бо хонандагон дар
мавриди интихоби касб мушкилоти зижде вущуд дорад.
Нарасидан ва набудани маводи таълимию методк оид ба
интихоби касб кори омӯзгорони мактабцои мижнаро душвор
гардонидааст. Иштироки хонандагон дар дарсцои ”Технология“
(китоби ”Касбу цунар“) танцо бо гирифтани маълумот дар бораи
касбцои дар китоб овардашуда мацдуд мешаваду халос. Чунин
тасаввуре пайдо мешавад, ки гӯж дар мактабцо барои духтарон
танцо касби дӯзандагию пухтупаз ва барои писарон коркарди
шӯбу тахтаро ташвиқот мебаранду тамом. Хонандагони
муассисацои тацсилоти мижнаи умумк, ки дар минтақацои дур
щойгиранд, ба ғайр аз теъдоди ками варақацои таблиғотк ва
эълонцо, ки дар воситацои ахбори омма шоп мешаванд,
имконияти истифодаи саршашмацои иттилоотк дар бораи олами
касбцои гуногунро надоранд.
Тацлили касбцои интихобнамудаи хонандагон дар соли
гузашта нишон медицад, ки онцо ба цолати воқеии бозори мецнат
дар Тощикистон рост намеояд. Аксарияти хонандагон бо мақсади
гирифтани маълумоти олк ихтисосцоеро интихоб намудаанд, ки
дорои даращаи нокифояи музди мецнат буда дар бозор талаботи
паст доранд.
Барои баланд бардоштани савияи донишу малака ва
мацорати хонандагон оид ба интихоби касб роцбарони
муассисацои таълимиро зарур аст, ки тамоми намуди корцо ва
омилцои марбут ба он ва методу усулцои муосир ба монанди
маълумотдицк, маслицат, тарғиботи касб, жрии психологк ва
ғайраро дар раванди корбарк истифода баранд.
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ИНТИХОБИ КАСБ БО НАЗАРДОШТИ НИЗОМИ
ИМТИЦОНЦОИ МАРКАЗОНИДАШУДАИ ДОХИЛШАВӢ БА
МУАССИСАЦОИ ТАЦСИЛОТИ ОЛИИ КАСБИИ ҶУМЦУРИИ
ТОҶИКИСТОН

Дар сижсати давлат щицати рушди корцои интихоби касб дар
солцои охир пешравицои назаррас дида мешавад. Қабули
барномаю ташкили марказцо оид ба рушди корцои интихоби
касб аз щумлаи онцост. Цамзамон, бо мақсади тақвият бахшидан
ба ин самт ва тайжр намудани мутахассисони баландпоя дар
щумцурк 38 муассисаи тацсилоти олии касбк (МТОК) фаъолият
мекунад,
ки
31–тои
он
ба
низоми
имтицонцои
марказонидашудаи дохилшавк (ИМД) шомил буда, дар онцо аз
рӯйи беш аз 400 тахассус мутахассисон омода карда мешаванд. Ба
низоми ИМД донишгоцу донишкадацои сохторцои қудратк ва се
филиали МТОК–и Федератсияи Россия, ки дар цудуди Ҷумцурии
Тощикистон фаъолият доранд, дохил намешаванд.
Аз соли 2014 сар карда, тамоми хонандагоне, ки муассисацои
таълимии мижнаи умумк (МТМУ)-ро хатм менамоянд ва хоциши
аз худ кардани касбу цунари интихобкардаашонро доранд, танцо
баъди бомуваффақият супоридани ИМД ба МТОК-и Ҷумцурии
Тощикистон дохил мегарданд. Цадафи асоск аз ташкил ва
баргузории ИМД мутобиқи принсипцои арзжбии цаққонии
дониш, интихоби одилона, таъмини шаффофк, баробарцуқуқии
довталабон цангоми тақсимот ба муассисацои тацсилоти олии
касбии (МТОК)-и щумцурк иборат аст.
Низоми ИМД щицатцои хоси зеринро дорад:
 аз щониби як муассисаи давлатии ваколатдор гузаронида
мешавад;
 бақайдгирии довталабон ва супоридани имтицонцо дар
мацалли ба истиқомат наздик (дар минтақацо) гузаронида
мешавад;
 раванди амалижти бақайдгирк, арзжбии натищацои
имтицон ва тақсимоти донишщӯжн ба МТОК-и Ҷумцурии
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Тощикистон тавассути низоми иттилоотии автоматишуда
идора ва амалк карда мешавад;
 дар тацияи тестцо стандартцои байналмилалк истифода
мегардад;
 саволу масъалацои тестк дар асоси стандартцои тацсилоти
мижнаи умумк, барномацои таълимк ва китобцои дарсии
амалкунанда тация мешавад;
 дар тестцо се навъи саволу масъалацои тестк: саволцои
пӯшида, бо интихоби як щавоби дуруст, саволцо оид ба
муайян кардани мувофиқат ва саволцои кушода истифода
мешавад;
 дар бацогузорк меъжрцои байналмилалии муосир
истифода мегардад;
Муассисаи давлатии ваколатдор «Маркази миллии тестк»-и
(ММТ) назди Вазорати маориф ва илми Ҷумцурии Тощикистон
аст, ки бо қарори Цукумати Ҷумцурии Тощикистон, №114 аз 5уми марти соли 2008 таъсис дода шудааст. Яке аз вазифацои
асосии ММТ ташкил ва баргузории ИМД ба МТОК-и Ҷумцурии
Тощикистон дар марказцои ба макони зист наздик мебошад.
Дар щумцурк якшанд нуқтацои бақайдгирк таъсис дода
мешавад. Ташкили ин нуқтацо имкон медицад, ки довталаб дар
нуқтаи бақайдгирии ба макони зист наздик ва ж бо хоциши худ
дар дигар нуқтацои бақайдгирк сабти ном кунад. Бо ин роц
довталаб аз харощоти зижди роц ва сарфаи вақт озод гашта,
цамзамон яке аз принсипцои асосии низоми ИМД – интихоби
васеъ риоя мегардад.
Цангоми сабти ном дар нуқтацои бақайдгирк шарти дигари
муцимми ин низом – махфияти маълумоти шахск риоя гашта,
тамоми маълумот дар бораи довталаб, вақти бақайдгирк, ирсоли
даъватнома, рӯзи имтицону натищацои он ва ба кадом МТОК
дохил гардидани ӯ комилан махфк нигоц дошта мешавад.
Бо щорк намудани ИМД амалк гардидани принсипи
мувофиқат, яъне мувофиқати саволу масъалацои тестк ва
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талаботи корцои хаттк ба барномацои таълимии МТМУ ищро
гашта, онро ММТ кафолат медицад.
Барои бартараф намудани цодисацои номатлуб цангоми қабули
донишщӯжн ба МТОК ва таъсири омилцои беруна ба раванди он
низоми ИМД аз ибтидо то интицо тавассути техника ва
технологияцои
иттилоотии
муосир
амалк
мегардад.
Штрихкодгузорк, санщиш, бацогузорк, натищаи имтицонцо ва
авлавияти интихоби ихтисос ва МТОК комилан бар зиммаи
барномацои компютерк аст.
Моцияти асосии низоми ИМД дар он аст, ки дар баробари
санщиши дониши фанниву ищтимок имкони арзжбии дастовардцои
ихтисосии довталабро коркард намуда, довталабонеро интихоб
мекунад, ки барои тацсил кардан дар соцаи интихобнамудаашон
малакаю мацорат ва иқтидори кофк доранд.
Низоми ИМД 5 гурӯци ихтисосцо (кластер)1 ва 2 қисм
(компонент)2-ро дар бар мегирад:
Ба компоненти ”А“ имтицон аз фанцое ворид гардидааст, ки
супоридани онцо барои цамаи довталабон, сарфи назар аз забони
тацсил ва ихтисосу муассисаи таълимк цатмист:
1) забони тощикк (давлатк) (тест);
2) математика (тест);
3) таърихи халқи тощик, асосцои давлат ва цуқуқ (тест);
Имтицонцои компоненти ”Б“ вобаста ба ихтисосцо ба 5 кластер
гурӯцбандк шудааст:
1) табик ва техникк
2) иқтисодк ва география

кластер – аз калимаи англисии cluster – қисм гирифта шуда, маҷмўи ашж ва
падидацои аз рўйи хусусиятцо наздикро, ки ба як гурўц дохил карда шудааст, ифода
менамояд.
2компонент – аз калимаи лотинии componens гирифта шуда, маънояш
таркиби чизе; қисме аз бутун аст.
Маълумоти зарурии иловагиро доир ба МТОК-и Ҷумцурии Тоҷикистон аз дастури
иттилоотиву методии ”Роњнамои довталаб“ гирифта метавонед.
1
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3) филология, педагогика ва санъат
4) щомеашиноск ва цуқуқ
5) тиббк, биологк ва варзиш
Довталабон дар цамаи 5 кластер вобаста ба талаботи
ихтисоси интихобнамудаашон аз 3 фан (агар забони тацсили
тощикиро интихоб намоянд, бо забони тощикк, агар гурӯци
русиро интихоб намоянд, бо забони руск3) имтицони тахассус
месупоранд. Масалан, дар кластери 1-ум аз фанцои
математика, физика ва химия; дар кластери 2-ум аз фанцои
математика, география ва забонцои хориҷк; дар кластери 3ум аз фанцои забон ва адабижт4, таърих ва забонцои хориҷк;
дар кластери 4-ум аз фанцои таърих, цуқуқи инсон ва
забонцои хориҷк ва дар кластери 5-ум аз фанцои химия,
биология ва физика.
Довталаб цуқуқ дорад, ки то 10 ихтисос ва МТОК–ро вобаста
аз шакл ва забони таълим цам дар гурӯццои ройгон ва цам дар
гурӯццои пулакк танцо дар доираи як кластер интихоб
намояд. Яъне, интихоби довталаб – изцори хоциши довталаб
цангоми муайян намудани ихтисос, муассисацои тацсилоти
олии касбк, шакл, намуд ва забони таълим аст. Масалан,
интихоби довталаб дар доираи гурӯци ихтисосцо (кластер)-и 1
метавонад шунин бошад (ба щадвали 1. нигаред). Дар жд доштан
зарур аст, ки пас аз бомуваффақият супоридани имтицонцо,
авлавият ба ихтисос ва МТОК-е, ки дар щойи аввал мувофиқи
интихоби шахсии довталаб меистад, дода мешавад. Агар ба
интихоби аввал миқдори холцои зарурк нарасад, барномаи
3

Довталабоне, ки мактабцои руск, ўзбекк, қирғизк ва ғайраро хатм намудаанд,

мувофиқи хоциш бо забони тоҷикк ж руск супоридани имтицонцоро интихоб
менамоянд.
4

Довталабоне, ки ба тахассусцои забон ва адабижти рус ва забон ва адабижти

ўзбек дохил шудан мехоњанд, дар ќисми Б аз забон ва адабижти интихобнамудаашон
имтицон месупоранд.
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Намуна. Интихоби шартии довталаб дар кластери 1.
Шакли
тацсил
1. Нерӯгоццои
Донишгоци
техникии рӯзона
барқк
Тощикистон ба номи
академик М. С. Осимк
2. Таъмини барқ Донишгоци
техникии рӯзона
Тощикистон ба номи
академик М. С. Осимк
3. Автоматонии
Донишгоци
техникии рӯзона
царакатоварцои Тощикистон ба номи
барқк
академик М. С. Осимк
4. Нерӯгоццои
Донишгоци энергетикии рӯзона
барқк
Тощикистон дар
ш. Қӯрғонтеппа
5. Таъмини барқ Донишгоци энергетикии рӯзона
Тощикистон дар
ш. Қӯрғонтеппа
6. Автоматонии
Донишгоци энергетикии рӯзона
царакатоварцои Тощикистон дар
барқк
ш. Қӯрғонтеппа
7. Таъмини барқ Донишгоци
рӯзона
политехникии ДТТ дар
ш. Хущанд
8. Нерӯгоццои
Донишгоци
техникии рӯзона
барқк
Тощикистон ба номи
академик М. С. Осимк
9. Таъмини барқ Донишгоци
техникии рӯзона
Тощикистон ба номи
академик М. С. Осимк
10. Нерӯгоццои
Донишгоци энергетикии рӯзона
барқк
Тощикистон дар
ш. Қӯрғонтеппа

р/т

Ихтисос

МТОК

Ҷадвали 1.

Забони Намуди
таълим таълим
тощикк
ройгон

тощикк

ройгон

тощикк

ройгон

тощикк

ройгон

тощикк

ройгон

тощикк

ройгон

тощикк

ройгон

тощикк

пулакк

тощикк

пулакк

тощикк

пулакк

компютерк натищаи имтицонцоро ба интихоби дуюми довталаб
ворид месозад. Агар баъди коркард дар интихоби дуюм
довталаб холи гузаришро гирад, иштироки минбаъдаи ӯ дар
ишғоли щой (8 интихоби боқимондаи довталаб) ба муассисацои
таълимк қатъ мегардад. Агар холцои бадастовардаи довталаб
дар интихоби дуюм цам нарасад, он гоц барномаи компютерк
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натищаи имтицонцоро ба интихоби сеюми довталаб ворид ва
коркард мекунад. Ин раванд то интихоби 10–уми довталаб
давом мекунад. Агар миқдори холцо дар интихоби охирини (10)
довталаб цам нарасад, он гоц амалижт пурра қатъ карда
мешавад ва довталаб цуқуқи дохилшавк ба МТОК–ро аз даст
медицад. Бинобар ин цангоми интихоби касбу ихтисосцо
цатман авлавияти онцоро ба эътибор гирифта, мувофиқи
хоциш мавқеашонро дуруст що ба що бояд гузошт. Аз
имконияте, ки ИМД ба довталаб додааст, истифода бурда,
кӯшиш намудан лозим, ки 10 ихтисос ва МТОК дар интихоби
Шумо бошад. Барои гирифтани маълумоти пурра дар бораи
ИМД аз тарафи Муассисаи давлатии ”Маркази миллии тестк“
дастури иттилоотиву методии ”Роцнамои довталаб“ нашр
шудааст. Аз ”Роцнамои довталаб“ хонанда оид ба кластер ва
компонентцо, ихтисосцо ва рамзи онцо, рамз в, номгуйи
муассисацои таълимии олии касбк, дар кадом муассисацои
таълимк тайжр карда шудани мутахассисони ин ж он соца,
такроршавии ихтисосцо дар МТОК, шакли тацсил (рӯзона,
ғоибона), намуди таълим (ройгон ж пулакк), маблағи цаққи
таълим, забони таълим (тощикк, руск ва ӯзбекк), ба кадом
кластер шомил будани ихтисос ва барои дохил шудан ба
муассисаи интихобнамуда аз рӯйи ихтисос кадом имтицонцо
пешбинк шудааст ва ғ., маълумоти мукаммал гирифта
метавонад.
ПЕШНИЦОДЦО ОИД БА БЕЦБУДИ КОРЦОИ ИНТИХОБИ
КАСБ БА РОЦБАРОНИ МУАССИСАЦОИ ТАЪЛИМӢ

Соцаи маориф дар сижсати давлат яке аз соцацои
афзалиятнок эълон шудааст, ки ин масъулияти цар як
корманди соцаро зижд менамояд. Аз ин лицоз, бацри рушду
пешрафти соцаи маориф ва баланд бардоштани сатци дониш
ва таълиму тарбияи насли навраси кишвар дар рӯцияи
созандагк ва арщгузорк ба арзишцои милливу умумибашарк
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роцбарони муассисацои таълимиро водор месозад, ки барои
бецтар ташкил ва гузаронидани корцои интихоби касб дар
МТМУ аз тамоми имконият ва нируи зецнк истифода бурда,
шорабиницои зеринро амалк намоянд.
1) дастрас ва тацияи маводи таълимию методк доир ба
интихоби касб барои хонандагон ва омӯзгорони
мактабцо;
2) ташкил ва баргузории шорабиницо барои хонандагон
оид ба интихоби дурусти касб (маълумот дар бораи
касбу цунарцо мутобиқи талаботи бозори мецнати
щумцурк ва берун аз он, иттилоот оид ба хусусияти
касбцо, таълими касбк, ташкил намудани сажцатцо ба
корхонацо);
3) ташкил ва гузаронидани озмоишцои тестк оид ба
муайян намудани интихоби касб бевосита дар
муассисацои таълимк (электронк);
4) ташкил намудани синфхона ва гӯшацои намунавии
интихоби касб дар мактабцои тащрибавк;
5) дар мактабцо ташкил ва щорк намудани машваратцо
(психологк, физиологк ва ба ин монанд) ва методу
омилцои педагогие, ки ба касби интихобнамуда мутобиқ
будани хонандагонро муайян менамояд;
6) дар муассисацои таълимк пайваста ташкил намудани
муаррифк ва вохӯрицо оид ба интихоби касб бо
иштироки мутахассисони соцавк;
7) ташкил намудани дарсцои омӯзишк оид ба истифодаи
барномаи электронк дар шабакаи интернет барои щалби
хонандагон бо мақсади даржфти саривақтии иттилооти
зарурк дар бораи касбцо ва муассисацои таълимие, ки
мутахассисонро тайжр менамоянд;
8) омӯзиш, истифода ва барраск намудани барномацои
радио ва телевизионк барои хонандагон дар бораи
олами касбцо.
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МАТРИСА (ҚОЛИБ)-И ИНТИХОБИ КАСБ

Маводи мазкур интихоби мушаххас ва донистани касби
ояндаи хонандагонро нишон дода, вариантцои нави касбцоро
пешницод мекунад5. Барои истифодаи он хонанда танцо ба ду
савол щавоб донанаш лозим аст. Ин ду савол оид ба интихоби
соца ва навъцои мецнат мебошад. Агар хонанда ба якшанд соцаи
касбу намудцои мецнат шавқманд бошад, бояд на зиждтар аз 3–
тои онцоро интихоб намояд.

1.1.

1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.

5

Шумо бо кицо ж чицо кор кардан мехоцед?
Шуморо кадом намуд (объект)-и фаъолият ҷалб
мекунад?
(СОЦАИ МЕЦНАТ - сутуни ҷадвал)
Инсон (кӯдакон ва калонсолон, хонандагон ва
донишщӯжн,
мизощон,
беморон,
харидорон
ва
мусофирон, тамошобинон ва мутолиакунандагон,
цамкорон ва ғ.);
Иттилоот (матнцо, формулацо, тарццо, рамзцо,
нақшацо, забонцои хорищк, забонцои барномасозк ва ғ.);
Молия (пул, сацмияцо, фондцо, меъжрцо, қарзцо);
Техника
(механизмцо,
дастгоццо,
биноцо,
конструксияцо, асбобцо, мошинцо);
Санъат (мусиқк, театр, кино, балет, тасвиркорк ва ғ.);
Цайвонот (хонагк, вацшк, хизматк);
Наботот (худрӯй, ороишк, кишоварзк ва ғ.);
Озуқаворк (хӯрокворк) (гӯштк, моцк, шир, қаннодк,
нон, консерв, сабзавот, мева ва ғ.);

Матрича

выбора

профессии

(методика

http://azps.ru//tests/profmatr.html;
http://metodikabi.net.ru/index.php?id=obr_mvp;
http://testoteka.narod.ru/prof/1/04.html
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Г.В.

Резапкиной).

1.9. Маснуот (метал, матоъ, пашм, пӯст, шӯб, санг, дорувор
ва ғ.);
1.10. Манбаъцои табик (замин, щангал, кӯц, кӯл, маъдан).
Шумо бо чк кор машғул шудан мехоцед?
Шуморо кадом намуди фаъолият ҷалб мекунад?
(НАВЪИ МЕЦНАТ - сатри ҷадвал)
2.1. Идоракунк (роцбарк ба фаъолияти ягон кас).
2.2. Хизматрасонк (қонеъ кардани талабот).
2.3. Тацсил (тарбия, омӯзиш, ташаккули шахсият).
2.4. Тандурустк (пешгирк аз беморицо ва эмин доштан аз
онцо).
2.5. Эщод (офариниши асарцои асил).
2.6. Истецсол (тайжркунии мацсулот).
2.7. Ташкилдицк (конструксиякунк) (лоицакашии асбобцо
ва иншоотцо).
2.8. Пажӯциш (омӯзиши илмии ягон падида ва ж ягон кас).
2.9. Муцофизат
(цимоя
аз
амалижти
хусуматомез
(душманк)).
2.10.Назорат ва арзжбк (тафтиш ва мушоцида).
Тацлил бо назардошти щавоби хонанда ба воситаи щадвали
«Матрисаи интихоби касб» гузаронида мешавад. Касбцои дар
буриши сутун (соцаи мецнат) ва сатр (навъи мецнат)
щойгиршуда ба шавқу рағбати хонанда нисбатан (тахминан)
мувофиқ ба цисоб меравад.
Баъди он ки хонанда касбцои ба худаш маъқулро мувофиқи
матриса муайян намуд, хуб аст, ки бори дигар ба интихобаш
бознигарк карда, баъдан цангоми бақайдгирк то 10 ихтисосу
муассисаи тацсилоти олии касбиро бо назардошти афзалият
номнавис намояд.
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Матрисаи интихоби касб
Соцаи
мецнат
Навъи
мецнат

Инсон

Иттилоот

Молия

Техника

Санъат

Идоракунк
(роцбарк ба
фаъолияти
ягон кас)

Менещер оид
ба цайат
Маъмур
Сижсатшинос
Котиб
Роцбар

Мантиқдон
Танзимгар
Коргардон
Маъмур
Бозоршинос

Мушовир
Иқтисоддон
Менещер
Аудит
Мутахассис
оид ба молия

Технолог
Ронанда
Штурман
Мошинист
Муцандис

Режиссжр
Дирижжр
Балетмейстр
Продюсер

Челонгар
Танзимгар
Автомеханик
Усто
Муцандис

Ниқобсозгример
Ороишгармураттиб
Сартарош
Роцбалад

Устоди
омӯзиши
истецсолот
Муцандис
Машваратшк

Хизматрасонк
(қонеъсозии
талабот)
Тацсил
(тарбия,
омӯзиш,
ташаккули
шахсият)
Тандурустк
(пешгирк аз
беморицо ва
эмин доштан
аз онцо)
Эҷод
(офариниши асарцои
асили
санъат)

Наботот

Озуқаворк
(Хӯрокворк)

Маснуот

Манбаъцои
табик

Агроном
Фермер
Селексионер

Аудит
Молшинос
Технолог
Менещер
Муцосиб

Муцосиб
Менещер
Аудит
Молшинос
Технолог

Муцандис
Техник
Энергетик
Геодезист

Механизатор
Чорводор
Боғдор
Мурғпарвар
Агроном
Байтор
Растанипарвар
Фелдшер
Сабзавоткор

Молшинос
Фурӯшанда
Борбар
Нонпаз

Фурӯшанда
Борбар
Борандоз
Дорусоз
Коргари
хизмати
маишк

Мелиоратор
Ҷангалбон
Роцбалад
Шикоршк
Боғбон
Техникнефтшк

Хореограф
Омӯзгори
мусиқк
Рассом
Наққош

Сагшинос
Ромкунанда
Зоолог
Сагпарвар
Асппарвар

Омӯзгори
тахассуск
Устои
омӯзиши
истецсолот

Омӯзгори
тахассуск
Устои
омӯзиши
истецсолот

Омӯзгори
география
Эколог

Идоракунанда
Духтури
Физиотерапевт
Аудит
рентгеншинос
Устои
Даллол
Ташхиси
техникаи
Нозири андоз
компютерк
биотиббк
Хазинадор

Ҷарроци
пластикк
Чӯбтарош
Тащдидгар
Кандакор

Байтор
Лаборант
Зотпарвар

Дорусоз
Ортопед
Токсиколог

Гармобашинос
Гидролог
Лаборант
Эпидемиолог

Менещер оид
ба лоицацо
Продюсер
(филмсоз)

Нависанда
Рассом
Оцангсоз

Ромкунанда
Хизматшии
сирк

Кандакор
Устои
шӯбтарош
Цайкалтарош

Меъмор
Гулшинос
Ороишгар

Фурӯшанда
Тарщумон
Муцосиб
Пешхизмат
Роцбалади
Иқтисоддон
Фелдшер
сажцат
Даллол
Коргари
Китобдор
Инкассатор
ищтимок
Менещер
Хазинадор
Психолог оид ба реклама
Омӯзгор
Мураббк
Мушовир
Роцбари
Студия
Духтур
Цамшираи
шафқат
Мураббк

Режиссжр
Цунарманд
Санъаткор

Ҷадвали 2.

Барандаи
барномацои
радио
телевизион
Забоншинос

Барномасоз
Муцаррир
Дизайнер

Мушовир оид
ба идора
Омӯзгор
Иқтисоддон

Лоицакаш
Рассом
Дизайнер
Ороишгар
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Цайвонот

Зоотехник
Ромкунанда
Фермер

Омӯзгори
биология
Эколог

Фитотерапевт
Парцезшинос
Растанишинос
Экспертизаи
Цимояи
санитарк
растаницо
Вирусшинос
Ботаника
Ороишгар
Фитодизайнер
Сабзазоркунк

Қаннод
Ошпаз
Таомшинос
Нонпаз

Соцаи
мецнат
Навъи
мецнат

Инсон

Иттилоот

Молия

Барномасоз
Мутахассис
Мутахассис
Веб-дизайнер
Истецсол
оид ба идора
оид ба молия
Сацифабанд
(тайжркунии
Менещер
Иқтисоддон
Муцаррир
мацсулот)
Ташкилотшк
Муцосиб
Котиби
Социбкор
Хазинадор
матбуот
Тарщумон
Тацлилгар
Ташкилдицк
Ҷарроци
Рӯзноманигор
Муцандис
(лоицакапластикк
Мухбир
Муцосиб
шии асбоб ва
Генсозк
Веб-дизайнер Мутахассис
иншоот)
Тақлидкор
Харитасоз
оид ба молия
Барномасоз
Нақшасоз
ҶамъиятшиПажӯциш
Равоншинос
нос
Аудит
(омӯзиши
Муфаттиш
Математик
Тацлилгар
илмии ягон
ҶамъиятшиСтатистик
Муцандис
падида ва ж
нос
Тацлилгар
Оператор
ягон кас)
Лаборант
Таърихшинос

Техника

Бинокор
Мошинашк
Харрот
Маъмури
дастгоц
Муцандис
Устои
телевизор
Лоицакаш
Техник
Дандонсоз

Назорат ва
арзжбк
(тафтиш ва
мушоцида)

Барномасоз
Муцаррир
Мусаццец
Оператор

Аудит
Нозири андоз
Муцосиб
Ревизор
Нозир

Цайвонот

Муцандистехнолог
Нозири роц
Маъмури
дастгоц

Наботот

Оператори
Зоотехник
кино (садо)
Агроном
Моципарвар
Ҷавоцирсоз
Растанипарвар
Чорводор
Наққош
Сабзавоткор
ПарандапарКулол
Тухмипарвар
вар
Дӯзанда
Бастакор
Режиссер
Муцандис
Генсозк
Дизайнер
Генсозк
Гулпарвар
Тарцсоз
Зоотехник
Ороишгар
Рассоми театр Зотпарвар
Меъмор

Озмоишгар
Киношинос
Байтор
МуцандисСанъатшинос Моцишинос
технолог
Мунаққид Парандашинос
Обуцавосанщ Адабижтшинос ЦайвонотМатематик Фарцангшинос
шиноск

Милитсионер Барномасоз
Муцандиси
Муцофизат
Адвокат
Цимоятгари Агенти суғурта
техникаи
(цимоя аз
Духтури царбк
иттилоот
Муцофиз
бехатарк
амалижти
Муцофизатгар Цуқуқшинос Маслицатгӯй Озмоишгар
хусуматомез
Фелдшер
Нотариус
Инкассатор Сӯхторнишон
(душманк))
Нащотдицанда
Бойгонк
Ғаввос
Духтурэпидемиолог
Муфаттиш
Прокурор
Нозир
Табелшк

Санъат

Рассом
(меъмор)-и
таъмиргар
Тармимгар
Каскаджр

Нозир
Эколог
Дутури
цайвонот

Муцаррир
Мунаққид
Коргари
осорхона
Санъатшинос

Санщиши
ветеринарк
Зоотехник
Зоолаборант
Эксперт
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Биолог
Ботаника
Микробиология

Озуқаворк
(Хӯрокворк)

Маснуот

Манбаъцои
табик

Муцандистехнолог
Қаннод
Ошпаз

Муцандисмеханик
Оцангар
Дӯзанда
Дуредгар

Муцандис
Нақбгар
Техник
Геолог
Ҷангалпарвар

Муцандистехнолог
Моделсоз
Таомшинос

Технолог
Лаборант
Чошнигир
Санитар

Эколог
Санитар
Микробиолог
Микробиолог
ЗанбурӯғДиетолог
шинос
Эпидемиолог
Ҷангалбон

Агроном
Селексионер
Агротехника

Нозир
Санитар
Чошнигир
Лаборант

Тарцсоз
Техник
Чевар
Сабзазоркунк
Пойафзолдӯз
Меъмор
Лоицакаши
Муцандис
масънуоти
Гидролог
сабук
Хокшинос
Молшинос
Обуцавосанщ
Нозир
Геолог
Лаборант
ТехникТанзимгар
Гидрогеолог
Бостоншинос
Агроном
Корманди
гумрук
Нозир
Посбон

Нозир оид ба
цифзи табиат
Мелиоратор
Эколог
Ҷангалбон

Метролог
Корманди
гумрук
Нархгузор
Нозир

Радиолог
Эколог
Обуцавосанщ
Хокшинос
Эксперт

Қайдцо

