
 

* Рӯйхати нуқтаҳои бақайдгирӣ дар сомонаи Марказ ҷойгир карда мешавад. 

** Маркази имтиҳонсупорӣ ва замони имтиҳонсупории ҳар як довталаб дар даъватномааш қайд карда мешавад. Рӯйхати марказҳои имтиҳонӣ бо нишонии 
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ТАҚВИМИ ИМТИҲОНҲОИ МАРКАЗОНИДАИ ДОХИЛШАВӢ-2023 

ДАВРАҲО ВА ҚАДАМҲОИ АСОСӢ МУҲЛАТ 

Курси шиносоӣ бо низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ  
дар се сатҳ: ҷумҳурӣ, шаҳру ноҳияҳо, муассисаҳои таълимӣ ва вохӯриҳо 

моҳҳои январ-март 

Марҳалаи асосии бақайдгирӣ ва азнавбақайдгирии довталабон  
аз 1-уми март то 30-юми апрел (бақайдгирӣ дар нуқтаҳои бақайдгирии 
шаҳру ноҳияҳои интихобшуда* ва азнавбақайдгирӣ дар нуқтаи 
бақайдгирие, ки довталаб дар он номнавис карда шудааст)  

Фаъол шудани кабинети инфиродии довталабоне, ки дар марҳалаи 
асосии бақайдгирӣ номнавис карда шудаанд 

дар давоми 3 рӯзи корӣ баъд аз номнавис шудани довталаб 

Дастрас кардани даъватномаҳои довталабоне, ки дар марҳалаи 
асосии бақайдгирӣ номнавис карда шудаанд 

то 10-уми июн (макони фиристодани даъватномаро довталаб дар 
бақайдгирӣ интихоб мекунад, нусхаи электронии даъватнома дар кабинети 
инфиродӣ гузошта мешавад) 

Марҳалаи иловагии бақайдгирӣ ва азнавбақайдгирии довталабон 
аз 10-ум то 30-юми июн (дар нуқтаҳои бақайдгирии шаҳру ноҳияҳои 
интихобшуда*) 

Фаъол шудани кабинети инфиродии довталабоне, ки дар марҳалаи 
иловагии бақайдгирӣ номнавис карда шудаанд 

дар давоми 3 рӯзи корӣ баъд аз номнавис шудани довталаб 

Дастрас кардани даъватномаҳои довталабоне, ки дар марҳалаи  
иловагии бақайдгирӣ номнавис карда шудаанд 

то 6-уми июл (аз дафтари асосӣ ва бахшҳои минтақавии Марказ, 
нусхаи электронии даъватнома дар кабинети инфиродӣ гузошта 
мешавад) 

Даври асосии қисмҳои А (имтиҳон дар заминаи таҳсилоти  
умумӣ – синфи 11-ум) ва Б (имтиҳон дар заминаи таҳсилоти  
умумии асосӣ – синфи 9-ум) 

аз 1-ум то 7-уми июл (дар марказҳои имтиҳонии шаҳру ноҳияҳои 
интихобшуда***; таърихи рӯз ва макони мушаххаси имтиҳонсупорӣ дар 
даъватномаи довталаб нишон дода шудааст) 

Пешниҳоди аризаи апеллятсионӣ оид ба вайрон кардани тартиби 
баргузории имтиҳонҳо – қисмҳои А ва Б 

дар рӯзи супоридани имтиҳон – аз 1-ум то 7-уми июл  
(дар маркази имтиҳоние, ки довталаб дар он имтиҳон супоридааст,  
аз маркази имтиҳонӣ берун набаромада) 

Қабули аризаҳои довталабоне, ки дар даври асосии имтиҳонҳо  
(қисмҳои А ва Б) иштирок карда натавониста, хоҳиши  
супоридани имтиҳонро дар даври иловагӣ доранд 

аз 1-ум то 9-уми июл (дар марказҳои имтиҳонии шаҳру ноҳияҳо,  
бахшҳои минтақавӣ ва дафтари асосии Марказ) 

Даври асосии қисмҳои В (имтиҳонҳои эҷодӣ ва маҳорати махсус)  
ва Г (имтиҳонҳои иловагии тахассусӣ) 

аз 1-ум то 8-уми июл (дар муассисаҳои таълимии дахлдор) 

Даври иловагии қисмҳои В (имтиҳонҳои эҷодӣ ва маҳорати махсус)  10-11-уми июл (дар муассисаҳои таълимии дахлдор) 
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ДАВРАҲО ВА ҚАДАМҲОИ АСОСӢ МУҲЛАТ 

ва Г (имтиҳонҳои иловагии тахассусӣ) 
Даври иловагии қисмҳои А (имтиҳон дар заминаи таҳсилоти 
умумӣ – синфи 11-ум) ва Б (имтиҳон дар заминаи таҳсилоти 
умумии асосӣ – синфи 9-ум) 

12-уми июл (дар марказҳои имтиҳонии шаҳри Душанбе***) 

Қабули аризаҳои апеллятсионӣ оид ба вайрон кардани тартиби 
баргузории имтиҳонҳо – қисмҳои А ва Б 

дар рӯзи супоридани имтиҳон – 12-уми июл (дар марказҳои имтиҳонии 
шаҳри Душанбе, аз маркази имтиҳонӣ берун набаромада) 

Эълони натиҷаи имтиҳонҳо 
20-уми июл (тавассути кабинетҳои инфиродӣ, хизматрасонии 
фиристодани паёмакҳо (SMS), дафтари асосии Марказ ва нуқтаҳои 
иттилоърасонӣ дар шаҳру ноҳияҳо) 

Пешниҳоди аризаи апеллятсионӣ оид ба норозӣ будан аз холҳои дар 
имтиҳонҳо гузошташуда –  қисмҳои А ва Б 

аз 20-ум то 22-юми июл (дар дафтари асосии Марказ ва нуқтаҳои 
иттилоърасонӣ дар шаҳру ноҳияҳо***) 

Эълони натиҷаҳои озмуни тақсимоти асосӣ 
25-уми июл (тавассути кабинетҳои инфиродӣ, паёмакҳо (SMS), дафтари 
асосии Марказ ва нуқтаҳои иттилоърасонӣ дар шаҳру ноҳияҳо) 

Ҳозиршавӣ дар муассисаҳои таълимӣ тибқи натиҷаҳои озмуни 
тақсимоти асосӣ 

аз 25-уми июл то 6-уми август 

Азнавбақайдгирӣ барои иштирок дар озмуни тақсимоти такрорӣ 
аз 12-ум то 15-уми август (дар нуқтаҳои бақайдгирии шаҳру ноҳияҳои 
интихобшуда*) 

Эълони натиҷаҳои озмуни тақсимоти такрорӣ 
19-уми август (тавассути кабинетҳои инфиродӣ, паёмакҳо (SMS), дафтари 
асосии Марказ ва нуқтаҳои иттилоърасонӣ дар шаҳру ноҳияҳо***) 

Ҳозиршавӣ дар муассисаҳои таълимӣ тибқи натиҷаҳои озмуни 
тақсимоти такрорӣ 

аз 19-ум то 23-юми август 

Азнавбақайдгирӣ барои иштирок дар озмуни тақсимоти  
такрории иловагӣ 

аз 24-ум то 26-уми август  (дар нуқтаҳои бақайдгирии шаҳру ноҳияҳои 
интихобшуда*) 

Эълони натиҷаҳои озмуни тақсимоти такрорӣ 
29-уми август (тавассути кабинетҳои инфиродӣ, паёмакҳо (SMS), дафтари 
асосии Марказ ва нуқтаҳои иттилоърасонӣ дар шаҳру ноҳияҳо) 

Ҳозиршавӣ дар муассисаҳои таълимӣ тибқи натиҷаҳои озмуни 
тақсимоти такрорӣ 

аз 29-уми август то 1-уми сентябр 

 


