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Тибқи банди 12 қарори Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 19.01.2013, № 23 

шурӯъ аз соли 2014 имтицонцои марказонидашудаи дохилшавк ба муассисацои 

тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон тавассути Муассисаи давлатии 

«Маркази миллии тестк» амалк мегардад. 

Маркази миллии тестк бо қарори № 114  Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон  аз 5 

марти  соли  2008 таъсис дода шудааст. 

Иқдоми ташкили Маркази миллии тестк дар самтцои асосии сижсати дар соцаи 

маориф пешгирифтаи Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва Вазорати маорифи 

Ҷумцурии Тоҷикистон ацамияти калон дошта, яке аз дурнамоцои асосии таҷдиди 

соцаи маориф ба цисоб меравад. 

 Бояд таъкид намуд, ки амалк гаштани вазифацое, ки Ҳукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон дар назди Маркази миллии тестк гузоштааст, танцо бо кӯшиши Марказ 

ва дастгоци асосии Вазорати маориф ғайриимкон аст. Аз ин рӯ, цар як субъекти 

соцаи маорифро лозим аст, ки дар ин кори мушкил, вале ояндааш нек  сацм гузорад. 

Бо амалк гардидани низоми ягонаи имтицонцои марказонидашудаи 

дохилшавк ба муассисацои тацсилоти олии касбк, ки тибқи қарорцои Ҳукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон аз соли 2014 ба роц монда мешавад, масъалаи омода 

намудани хатмкунандагон ба шароити нави қабул дар фаъолияти муассисацои 

таълимии ҷумцурк як самти нав ва муцим ба цисоб меравад. 

Маркази миллии тестк барои дар саросари ҷумцурк ташкил ва идораи 

имтицонцо шуъбацои минтақавии худро дар Вилояти Мухтори Кӯцистони Бадахшон 

(шацри Хоруғ), вилоятцои Суғд (шацри Хуҷанд) ва Хатлон (шацри Қӯрғонтеппа) 

таъсис додааст, ки барои цамоцангсозк ва танзими идораи имтицонцои 

марказонидашудаи дохилшавк дар минтақацо заминацои мусоид фароцам меорад. 

Дар назди Марказ барои амалк гаштани сижсати Ҳукумати Ҷумцурии 

Тоҷикистон дар соцаи маориф вазифацои хеле муцим гузошта шудааст. Аз ҷумла: 

 ташкили низоми имтицонцои марказонидашудаи дохилшавк ба 

муассисацои тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон дар нуқтацои 

ба макони зисти довталабон наздик;  

  таъмини шаффофк цангоми қабул ба муассисацои тацсилоти олии касбк 

дар асоси имтицонцои марказонидашуда; 

  таъмини шароит барои иштироки Ҷумцурии Тоҷикистон дар барномацои 

байналмилалии арзжбии дастовардцои хонандагон ва ғайра. 

Ҳар кадоми Шумо, директорони муассисацои таълимк дар амалк намудани 

сижсати Ҳукумати Ҷумцурк ва Вазорати маориф вазифадор ва сацмгузоред. 

Аз ин рӯ, дар пижда сохтани сижсати Ҳукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва амалк 

намудани вазифацои Маркази миллии тестк дар самтцои зерин Шумо низ сацм 

гузошта метавонед: 
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 фацмонидани мақсади таъсис, цадаф ва афзалияти Маркази миллии тестк 

ба омӯзгорон дар ҷаласаи шӯрои методии муассисаи таълимк; 

 вазифадор намудани роцбарони синфцо (кураторон), то ки дар соатцои 

тарбиявк ва беруназсинфк ба шогирдон доир ба цадафцои Маркази 

миллии тестк маълумот дицанд; 

 ташкил ва ба роц мондани корцои фацмондадицк ва иттилоотию 

тарғиботк аз тарафи муассисацои таълимк бо ацли  ҷомеа (падару 

модарон, омӯзгорон, хонандагон ва ғ.); 

 вазифадор кардани роцбарони синфцо (кураторон)-и синфцои Х-ХI ва 

хатмкунандагони муассисацои тацсилоти ибтидок ва мижнаи касбк барои 

омода намудани шогирдон ба низоми нави қабул - тариқи имтицонцои 

марказонидашуда, ки тавассути Маркази миллии тестк амалк мегардад; 

 дар ҷаласацои Ассотсиатсияи падару модарон доир ба навгоницое, ки дар 

имтицоноти қабул ба муассисацои тацсилоти олии касбк ба вуқӯъ меояд, 

маълумоти зарурк додан; 

 вазифадор кардани омӯзгорони фанни забон ва адабижти тоҷик ва забони 

давлатк ба  омода намудани шогирдон дар навиштани кори хаттии эҷодк - 

иншои хурд (эссе); 

 вазифадор намудани омӯзгорони фанцои таълимк дар омӯзиши ҷиддк, 

хусусан фанни математика, зеро дохилшавандагон новобаста аз тахассуси 

интихобнамудаашон аз ин фан имтицон месупоранд; 

 дуруст ба роц мондани дарсцои фанни технологияи информатсионк ва 

таъмини дастрасии мактабцо бо интернет (барои пайдо намудани 

маълумоти муфассал доир ба низоми нав ва огоц гаштан аз натиҷацои 

имтицонцо тавассути сомонаи Маркази миллии тестк (www.ntc.tj). 

 ба хатмкунандагон дуруст фацмонидани тарзи интихоби кластер, ихтисос 

ва  муассисацои тацсилоти олии касбии ҷумцурк вобаста ба афзалияташон; 

 кор бо хатмкунандагон оид ба ташкили интихоби касб  барои дохилшавк 

ба муассисацои тацсилоти олии касбк; 

 ба хонандагон фацмонидани навъцои саволцои тестк ва тарзи пур кардани 

варақацои ҷавобцо (3 навъ: кушода, муқоиса ва мутобиқат, пӯшида); 

 пешакк омода шудани хатмкунандагон (довталабон) ба давраи бақайдгирк 

(март - апрел) ва супоридани имтицонцо (июл); 

 тақсими саривақтии даъватномацо ва ба довталабон бевосита дастрас 

намудани он. 

Маркази миллии тестк “Нақшаи намунавии тақвимии  чорабиницо ҷицати 

омодагк ба имтицонцои марказонидашудаи дохилшавк ба муассисацои тацсилоти 

олии касбк дар соли 2014 ва минбаъд”-ро барои роцбарони муассисацои таълимк 

http://www.ntc.tj)/
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тация намуд, ки дар ташкил намудани корцо оид ба шинос намудани 

хатмкунандагон  ба масъалацои имтицонцои марказонидашудаи дохилшавк, 

интихоби бошууронаи касб/ихтисос ва донишгоцу донишкада, коркарди тестцо, 

навиштани иншои хурд (эссе) ва тартиби супоридани имтицонцо цамчун воситаи 

самараноки корбарк хизмат менамояд (замима мешавад) . 

Илова ба ин, Маркази миллии тестк метавонад барои дар сатци зарурк иҷро 

гардидани нақшаи мазкур ба муассисацои таълимк жрии методк расонад.  

Масъулияти таъмини иҷрои нақшаи мазкур ба зиммаи роцбарони муассисацои 

тацсилоти мижнаи умумк, ибтидок ва мижнаи касбии ҷумцурк гузошта мешавад.  
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Замима 

НАҚШАИ  

намунавии тақвимии  чорабиниҳо ҷиҳати омодагк  

ба имтиҳонҳои марказонидашудаи дохилшавк  

ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбк  

дар соли 2014 ва минбаъд 

 

Муҳлат Чорабиниҳо 

Давраи омодагк ва интихоби касб 

Сентябр  Дастрас намудани маводди методк оид ба навиштани 

иншои хурд (эссе) барои омӯзгорон ва хатмкунандагон1 аз 

цафтаномаи “Омӯзгор”, маҷаллаи “Масъалацои маориф” 

(№ 3 соли 2013) ва ташкили омӯзиши он; 

 Оғози ташкили дарсцо барои хатмкунандагон оид ба 

навиштани иншои хурд (эссе)  дар доираи нақшацои 

таълимк ва ба таври иловагк; 

 Ороиши тахтаи махсуси иттилоотк “Барои жрк ба 

хатмкунандагон” бо назардошти имтицонцои 

марказонидашудаи дохилшавк (ИМД) дар тамоми 

муассисацои тацсилоти мижнаи умумк, ибтидок ва мижнаи 

касбии ҷумцурк. Тавсияцо оид ба ороиши тахтаи 

иттилоотк дар сомонаи Маркази миллии тестк ҷой дода 

мешавад (www.ntc.tj). 

Октябр  Дар доираи фанни технологияи иттилоотк ташкил 

намудани дарсцои омӯзишк барои  хатмкунандагон  оид 

ба тарзи истифодаи сомонаи Маркази миллии тестк 

(www.ntc.tj); 

 Ташкили  омӯзиши қарори мушовараи Вазорати 

маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар барои Тартиби 

ташкил ва гузаронидани имтицонцои марказонидашудаи 

дохилшавк ва тақсими донишҷӯжн ба муассисацои 

тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон”. Қарори 

мазкур дар цафтаномаи “Омӯзгор” интишор мегардад; 

 Тация, қабул ва амалк намудани “Нақшаи педагогии 

мусоидат ба  хатмкунандагони синфцои 11 доир ба 

худмуайянкунк ва интихоби касб”. 

                                                           
1  Синфцои 11 муассисацои тацсилоти миёнаи умумӣ, хатмкунандагони муассисацои тацсилоти ибтидоӣ 

ва миёнаи касбӣ. 

http://www.ntc.tj)/
http://www.ntc.tj/
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Ноябр  Ороиши тахта деворк “Дар куҷо бояд тацсил кард?” бо  

назардошти маълумот оид ба донишкадаву донишгоццои 

ҷумцурк, ихтисос ва тахассусцое, ки донишҷӯ қабул карда 

мешавад. 

 Ташкили конференсияи илмию амалии умумимактабк 

дар мавзӯи “Касби интихобкардаи ман”. 

Декабр  Тибқи мувофиқаи тарафайн ташкил ва таъмини 

иштироки хатмкунандагон дар “Рӯзцои дарцои кушод” 

дар донишгоцу донишкадацои ҷумцурк; 

 Ташкил ва гузаронидани вохӯрию суцбатцо бо 

намояндагони донишгоцу донишкадацои ҷумцурк, 

хатмкунандагон ва волидайни онцо.  

Январ  Идомаи корцои тарғиботк ва цамкорк бо донишгоцу 

донишгоццои ҷумцурк дар доираи “Рӯзцои дарцои кушод” 

ва вохӯрию суцбатцо барои мусоидати хатмкунандагон дар 

бошуурона интихоб намудани касб ва мактаби олк; 

 Ташкили дарсцои омодагк оид ба навиштани иншои хурд 

(эссе) ва коркарди тестцо аз рӯйи фанцои таълимк  дар 

асоси тестцои озмоишии Маркази миллии тестк, ки дар 

сомонаи он  ҷой дода мешавад (www.ntc.tj) ва дар шакли 

маҷмӯа низ нашр мегардад. 

Феврал  Дастрас ва ташкили омӯзиши фардк ва гурӯцк байни 

хатмкунандагони мактаб аз рӯйи маводди маҷаллаи 

иттилоотиву методии «Довталаб», ки аз ҷониби Маркази 

миллии тестк нашр мегардад; 

 Ташкили ҷаласаи махсуси Ассосиатсияи волидайн ва 

омӯзгорон оид ба раванди ИМД ба муассисацои тацсилоти 

олии касбии ҷумцурк, интихоби касб, тартиби 

бақайдгирии довталабон, имтицонсупорк, шиносок бо 

натиҷаи имтицон ва тақсимоти донишҷӯжн ба донишгоцу 

донишкадацо. Тавсияцо оид ба гузаронидани чорабинии 

мазкур дар сомонаи Маркази миллии тестк ҷой дода 

мешавад (www.ntc.tj). 

 Гузаронидани дарсцои амалк оид ба пур кардани 

“Варақаи бақайдгирк” ва комбинатсияи интихоби касб бо 

хатмкунандагоне, ки бошуурона донишгоцу донишкада ва 

ихтисоси худро дар мувофиқа бо волидайн интихоб 

намудааст. Намунаи “Варақаи бакайдгирк” дар сомонаи 

Маркази миллии тестк ҷой дода шудааст;  

http://www.ntc.tj/
http://www.ntc.tj/
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  Иштироки бевосита ва фаъол тибқи тартиби 

муқарраргардида дар корцои омодагии нуқтацои 

бақайдгирии довталабон аз ҷониби муассисацои 

таълимие, ки ба сифати “Нуқтаи бақайдгирк“ интихоб ва 

аз ҷониби Вазорати маориф тасдиқ гардидаанд. Ҳамкорк 

дар ороиши тахтацои махсуси иттилоотию тарғиботии 

муассисацои тацсилоти олии касбк дар “Нуқтаи 

бақайдгирк“; 

 Омода ва пешницоди дархост ба Маркази миллии тестк 

оид ба гузаронидани “Санҷишцои озмоишк” ва таъмини 

хатмкунандагон дар санҷишцои зикргардида. 

Таъмини иштирок дар маъракаи бақайдгирии довталабон,  

санҷишҳои озмоишк ва омодагк ба имтиҳон 

Март – 

апрел 

 Омода ва таъмини иштироки хатмкунандагони синфцои 

11, ки хоциши дохилшавк ба муассисацои тацсилоти олии 

касбии ҷумцуриро доранд, ба “Нуқтаи бақайдгирк“ барои 

бақайдгирк ба сифати довталаб аз 1 март то 15 апрел (оид 

ба макон ва реҷаи фаъолияти “Нуқтаи бақайдгирк“ моци 

феврал дар воситацои ахбори омма ва сомонаи Маркази 

миллии тестк маълумот интишор мегардад); 

 Идомаи таъмини иштироки хатмкунандагон дар 

санҷишцои озмоишии Маркази миллии тестк; 

 Таъмини шароити зарурк ва бехатарии фаъолияти 

“Нуқтаи бақайдгирк“ аз ҷониби муассисацои таълимие, 

ки цамчун “Нуқтаи бақайдгирк“ муайян шудааст; 

 Якҷоя бо Марказии миллии тестк ташкили корцо ҷицати 

омодагии “Маркази имтицонк” аз  ҷониби муассисацои 

таълимие, ки ба сифати “Маркази имтицонк“ интихоб ва 

аз ҷониби Вазорати маориф тасдиқ гардидааст. 

Май  Идомаи корцо ҷицати омодагии “Маркази имтицонк” аз  

ҷониби муассисацои таълимие, ки ба сифати “Маркази 

имтицон“ муайян гардидааст; 

 Мусоидат ба хатмкунандагон - довталабон дар дастрас 

намудани “Даъватнома”-цо барои иштирок дар 

имтицонцо ва гузаронидани суцбатцои инфиродк ва 

гурӯцк оид ба макон, замони доиргардк ва қоидацои 

гузаронидани имтицон, пур кардани варақацои ҷавобцо ва 

риояи тартибот дар вақти имтицонсупорк; 

 Идомаи таъмини иштироки хатмкунандагон дар 

санҷишцои озмоишии Маркази миллии тестк. 
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Таъмини иштироки довталабон дар имтиҳонхо 

Июн  Мусоидат ва таъмини иштироки довталабон -

хатмкунандагон дар имтицонцои эҷодк, ки тибқи тартиби 

муқарраргардида аз ҷониби муассисацои тацсилоти олии 

касбк гирифта мешавад. 

Июл  Мусоидат ҷицати иштироки довталабон -хатмкунандагон 

дар имтицонцо, тибқи ҷадвал ва макони дар даъватнома 

муайяншуда  аз 1 то 12 июли соли 2014. 

Август  Баррасии натиҷацои иштирок ва дастовардцои 

хатмкунандагони мактаб дар ИМД ва андешидани 

чорацои зарурк барои такмили раванди таълим бо 

хатмкунандагон. 

 

Муассисаи давлатии “Маркази миллии тестк”  

 


