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Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

10 нафар довталаберо, ки дар ИМД – 2018 аз рӯйи дастовардҳо – холҳои 

бадастовардаашон дар ҷойи аввал қарор гирифтаанд, муайян кард. Ин 

даҳгонаи пешқадам тибқи рейтинги ҳамгиро (интегралӣ) аз рӯйи ҳамаи 

субтестҳо (6 субтест) дар имтиҳонҳои номбурда мақоми аз ҳама болоро 

соҳиб шудаанд (азбаски аз рӯйи рейтинги ҳамгиро 2 нафар довталаби 

охир нишондиҳандаи баробар доранд, зикри на 10 нафар, балки 

11 нафар пешқадамтарин довталаб дар ин ҷо салоҳ дониста шуд).  

Ҷойи аввалро дар ин даҳгона Ҷалолов М. З. (муассисаи таълимии 

таҳсилоти миёнаи умумии № 5-и н. Бобоҷон Ғафуров), ҷойи дувумро 

Топилов Ш. Б. (мактаби хусусии "Нури Раҳмон"-и н. Ашт) ва ҷойи 

савумро Фахриев А. С. (литсейи № 3, ш. Исфара) ишғол карданд. 

Ин 11 нафар толибилми қобил, ин ташнагони дониш, ин 

кӯшандагони ҷодаи маърифат, ин илмдӯстони бозаковат, ин 

хуштамизони бофаросат бо ҷидду заҳмат дурри фазлу маърифатро 

соҳиб ва арзандаи номи бошарафи донишҷӯй гаштанд. Онҳо аз рӯйи 

интихобҳои якумашон, ки озмунашон баланд буд, ба номи донишҷӯйӣ 

сазовор шуданд. Минбаъд низ, агар бо чунин ҷаҳду ҳамият ва номусу 

ғайрат кӯшову пӯё бошанд, дар арсаи донишу ҳикмат пирӯзу комёб ва 

дар зиндагӣ комрон хоҳанд шуд. Санову аҳсант шуморо, 

некӯфарзандони миллат ва пӯяндагони  роҳи маърифат!  

Акси ин ёздаҳ довталаби некному донишварзро дар зер бо 

муассисаи таълимии хатмкарда ва дохилшудаашон ҷой дода, 

орзумандем, ки довталабони дигар ҳам чун инҳо бо донишу маҳорати 

шоиста дар роҳи донишҷӯйӣ комёб гарданд.  

 

1) Ҷалолов Муҳаммадсодиқ Заҳруддинович, 

муассисаи таълимии таҳсилоти миёнаи умумии 

№ 5-и н. Б. Ғафуров, Донишгоҳи давлатии 

тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, 

кори табобатӣ, рӯзона, ройгон. 
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2) Топилов Шахзод Бахромҷонович, мактаби 

хусусии "Нури Раҳмон", н. Ашт, Донишгоҳи 

давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ 

ибни Сино, кори табобатӣ, рӯзона, ройгон. 

 
   

3) Фахриев Асридин Суҳайлиддинович, литсейи 

№ 3-и ш. Исфара, Филиали Донишгоҳи давлатии 

Москва ба номи М. В. Ломоносов дар шаҳри 

Душанбе, математикаи амалӣ ва информатика, 

рӯзона, ройгон. 
 

   

4) Шукуров Ҷаҳонгир Абдусатторович, муассисаи 

таълимии таҳсилоти миёнаи умумии № 92-и 

н. Сино, Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон 

ба номи Абӯалӣ ибни Сино, кори табобатӣ, 

рӯзона, ройгон. 
 

   

5) Бурҳонзода Каёни Қурбоналӣ, муассисаи 

таълимии таҳсилоти миёнаи умумии № 64-и 

ш. Панҷакент, Донишгоҳи давлатии тиббии 

Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, кори 

табобатӣ, рӯзона, ройгон. 
 

   

6) Абдурахимов Комрон Нозирҷонович, муассисаи 

таълимии таҳсилоти миёнаи умумии № 5-и 

н. Б. Ғафуров, Донишгоҳи давлатии тиббии 

Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, кори 

табобатӣ, рӯзона, ройгон. 
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7) Маҳмудов Даврон Дилшодович, муассисаи 

таълимии таҳсилоти миёнаи умумии № 18-и 

н. Шаҳристон, Донишгоҳи давлатии тиббии 

Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, кори 

табобатӣ, рӯзона, ройгон. 
 

   

8) Урунов Бахтиёр Бохирович, муассисаи таълимии 

таҳсилоти миёнаи умумии № 14-и н. Спитамен, 

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба 

номи Абӯалӣ ибни Сино, кори табобатӣ, рӯзона, 

ройгон. 
 

   

9) Муродов Хуршед Маъсумович, гимназияи № 1-и 

н. Б. Ғафуров, Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, 

сиёсат ва идораи давлатӣ, рӯзона, ройгон. 

 
   

10) Хайруллоева Нигора Бахтиёровна, гимназияи 

№ 2-и н. Шоҳмансур, Донишгоҳи давлатии 

тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, 

кори табобатӣ, рӯзона, ройгон. 

 
   

11) Тоҷибоев Зикриё Зафарҷонович, муассисаи 

таълимии таҳсилоти миёнаи умумии № 5-и 

н. Б. Ғафуров, Донишгоҳи давлатии тиббии 

Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино, кори 

табобатӣ, рӯзона, ройгон. 
 

 

 

 

 

 

 


