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Чанде пеш дар таълимгоҳамон ба ифтихори
Рӯзи модар бо иштироки устодону донишҷӯён
чорабинии бошукӯҳи фарҳангии идона ниҳоят
хотирмон баргузор гардид.

Нахуст, директори филиал, номзади илмҳои
иқтисодӣ Холиқзода Музаффар Ғафур мода-
рону бонувонро ба муносибати Рӯзи модар таб-
рик ва аз ҷумла қайд кард, ки эҳтирому
арҷгузорӣ ва шинохти қадру манзалати модар
вазифаи инсонии ҳар фарди худогоҳ буда, маҳз
ҷозибаи ҷонбахши модар, меҳру самимияти
гарм, ғамхории пайвастаи модарон ва хоҳарони
боиффату сарбаланди мо зиндагиро нуру зиёи
хоса мебахшад.

Имрӯз модарону хоҳарони мо аъзои комил-
ҳуқуқи ҷамъият буда, дар ҳамаи соҳаҳои хоҷагии
халқ ғайратмандона ва бо масъулияти баланд
кор мекунанд. Дар идоракунии давлат фаъо-
лона иштирок менамоянд. Ҳамчунин қариб

нисфи кормандони таълимгоҳи
мо низ бонувонанд ва онҳо кор-
ҳои бузургу шоистаро анҷом дода истодаанд.
Онҳоеро тарбия карда ба зиндагии мустақилона
роҳхат дода истодаанд, ки дар вуҷудашон меҳри
Ватану миллат пайваста ҷӯш мезанад, саҳмгу-
зори боз ҳам ободтар гардидани диёр, зина ба
зина баландтар гаштани обрӯю нуфузи Тоҷикис-
тони соҳибистиқлол мегарданд. 

Як қатор бонувони таълимгоҳ, ки дар таълиму
тарбияи мутахассисони ҷавобгӯйи бозори меҳ-
нат саҳми арзанда доранд, бо ифтихорнома ва
туҳфаҳои хотиравӣ сарфароз гардиданд. 

Сипас, байни донишҷӯдухтарон озмуни “Ка-
нӣ, духтарон” хеле ҷолиб баргузор гардид ва
духтарони соли сеюми таҳсил пирӯзӣ ба даст
оварданд. Ғолибон бо диплом ва туҳфаҳои хо-
тиравӣ қадрдонӣ шуданд. 

Барномаи фарҳангии шуъбаи ҷавонон ва
бахши фарҳанги филиал ба чорабинӣ шукӯҳу
шаҳомат бахшид. 

Таҳмина НАБИЕВА.

  

О л и ҳ а и  я к д о н а

Дар машварати навбатии шӯрои олимон, ки
дирӯз баргузор гардид, масъалаҳои “Натиҷа-
гирӣ аз фаъолияти равобити байналмилалии
ФДТТИ”, “Таҳлили рафти иҷрои корҳои курсӣ
дар ФДТТИ”, “Фаъолияти тарбиявӣ тибқи 18
самти Консепсияи миллии тарбия, иҷрои Қо-
нунҳои “Дар бораи масъулияти падару модар
дар таълим ва тарбияи фарзанд”, “Дар бораи
танзими анъана ва маросимҳо дар Ҷумҳурии
Тоҷикистон” ва Стратегияи миллии муқовимат
бар зидди экстремизм ва терроризм” ва мас-
ъалаҳои ҷорӣ, аз ҷумла озмунҳои “ Илм – фу-
рӯғи маърифат”, “Беҳтарин донандаи
забонҳои хориҷӣ” мавриди баррасӣ қарор ги-
рифтанд.

Дар раванди ҷаласа муовини  директор
оид ба таълим ва илм Солиев З.М., мудири
шуъбаи равобити хориҷӣ ва идораи лоиҳаҳо
Бобоев С., сардори шуъбаи тарбия Набиева
Т., мудирони кафедраҳо Носиров Н., Усмо-
нова Ш., Бобоев Л., Ҳомидов И. гузоришҳо
пеш оварданд. Дар музокираи масъалаҳои
баррасишуда Мусаямова К., Атласова Г. ан-
дешаҳои худро иброз намуданд. 

Директори филиал Холиқзода М.Ғ. бобати
ҳар масъала андешаронӣ ва вазифагузорӣ
кард.

Аз рӯйи масъалаҳои баррасишуда қарор-
ҳои дахлдор қабул гардиданд.

.
Муҳаммадхоҷа ЯҲЁЕВ.

Машварати навбатии шӯрои олимон
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Тантанаҳои наврӯзӣ 
ва форуми хатмкардагон

Бо мақсади таҷлили ботантанаи иди байналмилалии Наврӯз, арҷгузорӣ
ба анъанаҳои милливу ҳунарҳои мардумӣ, тарбияи донишҷӯён дар рӯҳияи
худшиносиву худогоҳӣ, меҳанпарастиву меҳнатдӯстӣ, ҷалби хатмкардагон
ба ҳаёти илмиву таълимӣ ва истеҳсоливу иқтисодии таълимгоҳ, қадрдониву
қадршиносии пешқадамон ва собиқадорони рӯзи 13-уми март як зумра чо-
рабиниҳо роҳандозӣ гардиданд. 

Ба ифтихори ҷашни Наврӯзи байналмилалӣ дар саҳни бинои филиали
Донишгоҳи технологииТоҷикистон дар шаҳри Исфара, ки идона оро дода
шуда буд, намоиши дастархонҳои наврӯзӣ, маҳсулоти парки технологӣ, оз-
моишгоҳҳои таълимӣ, ҳунарҳои мардумӣ ва дастовардҳои илмии устодону
донишҷӯён ташкил гардид ва бозиҳои варзишии миллӣ гузаронида шуданд.

Аз намоишҳо муовини раиси шаҳр Бобоиён М.А., собиқадорону дастпар-
варони солҳои гуногуни таълимгоҳ, устодону донишҷӯёни филиал, ки ҷиҳати
иштирок дар чорабиниҳои наврӯзӣ ҳузур доштанд, дидан намуда, ба намои-
шҳо баҳои баланд доданд. 

Маҷлиси ҳисоботию интихоботии ташкилоти ибтидоии собиқадорони таъ-
лимгоҳ баргузор гардид ва дар раванди он ду масъала: “Ҳисоботи фаъо-
лияти шӯрои ташкилоти ибтидоии собиқадорони аз майи соли 2020 то
марти соли 2021” ва “Интихоби шӯрои ташкилоти ибтидоии собиқадорон”
мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. 

Бо иштироки муовини раиси шаҳр Бобоиён М.А., собиқадорону дастпар-
варони солҳои гуногуни таълимгоҳ, устодону донишҷӯёни филиал майдони
Парчами давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ботантана ифтитоҳ гардид ва Пар-
чами давлатӣ парафшонӣ кард. Иштирокдорони маросим таҳти Парчами
давлатӣ бо хондани Суруди миллии Ҷумҳурии Тоҷикистон садоқати хешро
ба муқаддасоти Тоҷикистон иброз намуданд.

Меҳмонони чорабиниҳои наврӯзӣ бо шинонидани ниҳолҳои зардолу ба
бун-ёди боғи нав асос гузоштанд. 

Дар филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара фо-
руми хатмкардагони техникуми саноати хӯроквории Исфара (солҳои 1977-
1996), Мактаби олии техникии таҷрибавии Исфара (солҳои 1997-2005),
Коллеҷи технологии Исфара (солҳои 2004-2015) ва филиали Донишгоҳи
технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфара (солҳои 2016-2020) хеле ҷолибу
муфид ва хотирмон, ботантанаву пуршукӯҳ баргузор гардид.

Нахуст, директори филиал Холиқзода Музаффар меҳмонону собиқадо-
рон, хатмкардагони солҳои гуногун, устодону донишҷӯёнро ба форуми на-
хустини   хатмкардагон, ки дар ҷалби хатмкардагон ба ҳаёти илмиву
таълимӣ ва истеҳсоливу иқтисодии таълимгоҳ мусоидат хоҳад кард, хайра-
мақдам гуфт.

Муовини раиси шаҳр Мадина Бобоиён ҳозиринро аз номи раиси шаҳри
Исфара Баҳоваддин Баҳодурзода бо ташкили чунин чорабинии пуршукӯҳ –
форуми хатмкардагон ва ҷашни Наврӯз табрик намуда, саҳми филиали До-
нишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри Исфараро дар роҳандозии ҳа-
дафи чоруми стратегии кишвар – саноатикунонии босуръати кишвар ва
тарбияву тайёр кардани мутахассисони соҳаҳои саноату сохтмон, иқтисо-
диёту технологияи иттилоотӣ хуб арзёбӣ кард.

Баъдан чанде аз хатмкардагон, аз ҷумла Одилхӯҷа Болтаев, Нурилло
Қурбонов, Илҳом Бобоев, Забиюлло Убайдуллоев, Мирзоҳайдар Исоев, Ки-
миёхон Мусаямова, Раҳматбой Қодиров, Абдумуқим Абдуфаттоев баромад
ва ин иқдоми филиали Донишгоҳро саривақтӣ арзёбӣ намуданд. Инчунин
аз тарафи хатмкардагон пешниҳод шуд, ки форум мунтазам гузаронида
шавад ва ҳамасола дар охирҳои моҳи май ҳамчун рӯзи хатмкардагон таҷлил
карда шавад. Ҳамчунин марказу семинарҳои байналмилалии онлайн-омӯ-
зишӣ ба роҳ монда шаванд.

Чорабиниҳои наврӯзӣ бо барномаи фарҳангии устодони санъати Исфара
Абдураҳмон Шамсиев, Дилшод Мамадов, Искандар Файзиддинов, Анвар
Юсупов ва донишҷӯёни филиал анҷом пазируфт.

Тантанаҳои наврӯзӣ  20-уми март низ идома ёфтанд.
Дар ҷашни наврӯзӣ, ки кулли устодону донишҷӯён ҳузур доштанд, мудири

шуъбаи таҳлилӣ ва иттилоотии Кумитаи давлатии ҷавонон ва варзиши
назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Шаҳбози Искандар, муҳосиби Кумита
Ғолиб Раҷабов, сармуҳаррири нашрияи “Ҷавонони Тоҷикистон” Шодихони
Назар, раиси бахши ҷавонон ва варзиши шаҳри Исфара Моҳрӯ Тӯраева,
мутахассиси бахш Эҳсон Каримов иштирок ва табрикоти раиси Кумитаро
ба ҳозирин расонида, ҷавононро ба муттаҳидӣ дар атрофи Асосгузори
сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, пайгирӣ аз сиёсати маорифпарваронаю дуран-
дешонаи пешгирифтаи давлат ва Ҳукумати кишвар, омӯхтани илму дониш
ва касбу ҳунар, дӯст доштани Ватан, хизмат дар сафҳои қувваҳои мусаллаҳ
даъват намуданд. 

Дар раванди он иштирокдорони олимпиада барои дарёфти Ҷоми Акаде-
мияи миллии илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон - донишҷӯёни курси якум Бай-
зоқов Б.С. (аз фанни биология сазовори ҷойи дуюм), Ёқубов Ш.Ш. (аз фанни
физика сазовори ҷойи дуюм), Мирзоев А.Ш. (аз фанни информатика сазо-
вори ҷойи сеюм), Султонов М.Р. (аз фанни математика) ва Абдуллоев М.Ш.
(аз фанни химия сазовори ифтихорнома гардидаанд) бо сипосномаи фи-
лиали Донишгоҳ қадр карда шуданд. 

Ҳамчунин як гурӯҳи калони устодону донишҷӯён барои фаъолияти пур-
самару софдилона, дастовардҳои назаррас, саҳми арзанда дар пешбурди
соҳаҳои саноат ва маориф, таълиму тарбияи насли ҷавон дар рӯҳияи ва-
тандӯстӣ бахшида ба Наврӯзи байналмилалӣ бо ифтихорнома ва сипосно-
маҳои Вазорати саноат ва технологияҳои нави ҷумҳурӣ, Донишгоҳи
технологии Тоҷикистон, филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар Ис-
фара сарфароз гардонида шуданд.

Маркази фарҳанги таълимгоҳ бо барномаи рангини консертӣ иборат
рақсу суруд, шеъру саҳнача баромад ва хотири устодону донишҷӯёнро бо-
лида сохт.

Исматҷон ПӮЛОДОВ.

Т а ҷ л и л

Панҷ нафар донишҷӯямон 12-13-уми март
ҷиҳати иштирок дар олимпиада барои дарёфти
Ҷоми Академияи   илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон
ба шаҳри Душанбе сафарбар карда шуданд.

Боиси ифтихор аст, ки ҳамаи онҳо - дониш-
ҷӯёни соли якуми ихтисоси 1–49010108 (Техно-
логияи ғизои функсионалӣ ва кӯдакона)
Байзоқов Беҳрӯзҷон Сӯҳробович аз фанни био-
логия сазовори ҷойи дуюм, ихтисоси 1–360901
(Мошинҳо ва дастгоҳҳои истеҳсоли маводи хӯ-
рока) Ёқубов Шокирҷон Шарофҷонович аз
фанни физика сазовори ҷойи дуюм ва ихтисоси
1–360701 (Мошинҳо ва дастгоҳҳои истеҳсолоти
химиявӣ ва корхонаҳои масолеҳи сохтмон) Сул-
тонов Муҳибуллоҳ Раҳмонович аз фанни мате-
матика сазовори ифтихорнома гардиданд.

Ҳамчунин донишҷӯёни соли аввали ихтисоси
1–740601 (Таъминоти техникаи равандҳои са-
ноати хоҷагии деҳот) Мирзоев Асрорхон Шӯҳрат-
ҷонович аз фанни информатика сазовори ҷойи
сеюм, ихтисоси 1–740601 (Таъминоти техникаи

равандҳои саноати хоҷагии
деҳот) Абдуллоев Муҳам-
мадосимхон Шавқатович аз
фанни химия, ки дар гурӯҳҳои тахассусӣ қувва-
озмоӣ намуданд, сазовори ифтихорнома гарди-
данд.

Дар таърихи таълимгоҳамон чунин дасто-
варди донишҷӯёни мо дар олимпиадаи ҷумҳу-
риявӣ, яъне аз панҷ довталаб пирӯз ёфтани
ҳамаи онҳо бори аввал аст.

Аз ин ҷост, ки Байзоқов Б.С., Ёқубов Ш.Ш.,
Султонов М.Р., Мирзоев А.Ш. ва Абдуллоев М.Ш.
дар тантанаҳои наврӯзӣ бо сипосномаи таълим-
гоҳ сазовор гардиданд ва барои онҳо имтиёзҳо,
аз қабили ҳуқуқи иштироки озод ба машғулият-
ҳо, озод гардидан аз пардохти маблағи таҳсил
муқаррар карда шуданд.

Дар омодагӣ ба олимпиада саҳми устодон Ус-
монова Ш., Холиқов З., Бобоев С., Мухторов Л.
ва Шерматова Р. калон аст.

Ин ҷавонони донишманд ва донишҷӯёни фо-
зилро бо ин дастовардашон шодбош гуфта, ком-
ёбиҳои аз ин баландро таманно дорем.

Насибахон ШАРОПОВА.

Ситораҳои дурухшон Д а с т о в а р д

Дар доираи тадбирҳои Бистсолаи омӯзиш ва
рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ
дар соҳаи илму маориф ва таҷлили 30-солагии
Истиқлолияти давлатии Тоҷикистон барои дар-
ёфти “Ҷоизаи давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон
барои олимону омӯзгорони фанҳои табиатши-
носӣ, дақиқ ва риёзӣ” бо қарори Ҳукумати Ҷумҳу-
рии Тоҷикистон аз 26-уми ноябри соли 2020,
№621 озмун эълон гардидааст.

Мақсади сарфарозгардонӣ бо Ҷоиза дар
амал татбиқ намудани сиёсати давлатӣ дар
соҳаи илм, маориф ва инноватсия бо роҳи ҳа-
васмандкунии олимону омӯзгорони фанҳои та-
биатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ буда, ба рушди
фанҳои мазкур, фаъолияти эҷодии олимону
омӯзгорон, баланд бардоштани мақоми онҳо

дар ҷомеа ва такмили методикаи
таълим ва омӯзиши фанҳои та-
биатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ аз ҷо-
ниби хонандагону донишҷӯён, магистрантон ва
докторантон аз рӯйи ихтисос мебошад.

Ҷоизаи давлатӣ аз мукофоти пулӣ ва диплом
иборат аст.

Чанде пеш дар муассисаи таълимии мо дав-
раи аввали озмун барои дарёфти “Ҷоизаи дав-
латии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои олимону
омӯзгорон фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва
риёзӣ” баргузор ва ҳуҷҷатҳои муовини директор
оид ба таълим ва илм, н.и.к. Солиев З.М. ҷиҳати
иштирок ба даври навбатии озмун пешниҳод
гардид.

Ба устод Солиев З.М. барору комёбиҳо та-
манно дорем.

Мухбири худамон.

Ҷоизаи давлатӣ Озмун 
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Маъмурият, кумитаи иттифоқи касаба ва ҷомеаи меҳнатии филиали Донишгоҳи технологии
Тоҷикистон дар шаҳри Исфара ба мудири бахши мониторинги раванди таълим ва сифати таҳ-
силот Гулчеҳрахон Солиева нисбат ба даргузашти ХУШДОМАНАШ ҳамдардӣ баён карда, ба
пайвандону наздикони марҳум аз даргоҳи Худованд сабри ҷамил мехоҳанд.

Саҳифаи 2. “Навиди донишгоҳ”    №4,  апрели соли  2021.

Дар фасли дилкашу зебо, арӯси сол -
баҳор аз гулпӯшии дарахтон ва бӯйи хуши ат-
рогин, ки ҳама ҷоро фаро мегирад, кас ҳало-
ват мебарад ва нурпошии форами офтоби
даман ва сабзазори кӯҳу ёла, овози шилдир-
роси оби ҷӯйбор, гузаштани рамаҳои деҳа аз
кӯчаҳо ва овози форами баррачаҳо ба ин
рӯзи нав ҳусну шаҳомати нав мебахшад, ки
аз тамошои он кас хушдил мегардад. 

Навҷавонон ба лолачинӣ ба кӯҳу дараҳо
медаванд, якдигарро муборакбодӣ карда,
рози ишқ баён мекунанд. Ба рози ниҳонии
онҳо булбулони дарахтон ҳамроҳӣ карда,
онҳоро ҷуръат мебахшанд. Кафтарони са-
фед дар фазо парвоз менамоянд ва аз ваҳ-
дату якдилии мардум дарак медиҳанд.
Офтоби рахшанда беист нурпошӣ карда, ҳа-
маро хушдил ва киштгаронро саргарми кори
деҳқонӣ мегарадонад. Бобои деҳқон
донаҳои баҳориро ба замин пош
дода, аз Яздони пок ризқу рӯзии мар-
думро талаб ва дуоҳои зиёд мекунад,
то ки донаҳои коштааш беасар самара
диҳанд. Мардон дар тан яктакҳои сафед ва
занон куртаҳои чакану гулдор пӯшида, роҳи
идгоҳро пеш мегиранд. Дар рӯйҳои онҳо
шодию сурур ҳувайдо шуда, бо якдигар са-
ломи гарму ҷӯшон намуда, якдигарро таҳни-
ятҳо мегӯянд ва ба якдигар саломатӣ талаб
мекунанд. Садои карнаю сурнай баланд ме-
гардад, почадарозону масхарабозон ва дор-
бозон ҳамаро бо бозиҳояшон ба ваҷҳ
меоранд. Гулдухтарону писарон гулбазм
меороянд, анъанаҳои ниёгонамон такрор ме-
ёбад. Дар дигар тараф гӯштингирию ҳаёҳуи
мардон ва хурӯсҷангу камонварӣ дар авҷ аст.
Савдогарон шириниҳои зиёди миллӣ, аз қа-
били кулчақанд, қандҳои ба шакли ҳайвон-
чаҳо сохта, себқанду ҳалвои пашмак ,
барфак, қандҳои печаку ранга, қанди мағз-
дору бодомдор ва ғайраро пешкаши меҳмо-
нону иштирокчиён мегардонанд. Деҳқонон
сабзавоту мевагиҳои гунонгун ва навниҳол-
ҳои худро таърифу тавсифкунон пешкаши
харидорон менамоянд... 

Аҷабо, як файзи баҳор дорад Наврӯз. Ин
рӯз рӯзи пурбаракот аст, рӯзи ҷавоншавию
ҷаҳонишавист. Гӯё як одамӣ ид намекунад,
балки табиат низ ид дорад. Замину осмон

имрӯз рӯзро нав мекунанд. Зардии рӯй-
ҳои ҳама бо сурхӣ иваз мегардад,

ҳатто табиат ҷавон мешавад ва зиндагӣ аз
нав ҷараён мегирад. Ҳамсояҳо бо маслиҳат
таоми наврӯзӣ - сумалак мепазанд ва гирди
он гашта, суруди “Сумалак”-ро замзама ме-
кунанд ва нақлу ривоятҳои наврӯзию сума-
лакро ба фарзандҳояшон ёдрас мекунанд
Барои тасдиқи Наврӯз дасторхони ҳафт сину
ҳафт шин дар ҳар як хонаи тоҷикистониён
густурда мешавад, ки рамзи Наврӯзу миллат-
дӯстист.

Модарону занон ба сарашон дасторхон
монда, ба хостгории духтарон раҳсипор ме-
шаванд, чунки ҳамин рӯз рӯзи бобарору бах-
шишҳост. Аз меҳмондории якдигар шоду
масрур бармегарданд. Ин рӯзро рӯзи оши-
қон, рӯзи ваъдаҳои неку рӯзҳои тӯю сурур ме-
пиндоранд.

Духтарон арғунчак мераванд. Бачаҳо аз
ҳаёҳуи онҳо ба деворҳо часпида,

онҳоро тамошо менамоянд. Бадеҳа
ва хушсуханӣ мекунанд.

Модари ҷавон бошад, ба белинчак кӯда-
кашро монда, алла мехонад. Аз аллаи ӯ дили
тамоми модарон об мегардад. Ҳама ҷоро хо-
мӯшӣ танинандоз мешавад. Аҷабо, табиат
низ сукут меравад. Модар аз ёри муҳоҷираш,
ки дур аз Ватан асту аз пайи ризқу рӯзии
фарзандонаш рафтааст, дар сурудаш ёдовар
гашта, раҳми Яздони покро меоварад.

Чак-чаки борон ӯро ба айвон пешандоз
мекунад.

Баҳори Наврӯз, хуш омадӣ. Ту хазонҳоро
аз кӯчаҳои зиндагӣ мерӯбӣ, обро соф ме-
кунӣ, моро мадор бахшида, дубора зинда-
гиро оғоз менамоӣ. Оғози зиндагии мо аз
шодиҳост. Ҳамин рӯз сиҳатиро ба мо арзон
медорӣ, ба муваффақиятҳо комёб мегар-
донӣ. Ҳамаро ба оштию сулҳу ваҳдат раҳна-
моӣ карда, ояндаи соли некро нишон
медиҳӣ. Дарахтонро гулпӯш намуда, ҳамаро
аз хоби гарон бедор мекунӣ.

Бигзор, ҳар сол ба Ватанам бо хушиҳо
биёӣ, зиндагиро тараннум кунию хонаи ҳа-
маро равшаниву гармӣ диҳӣ. 

Биё, Наврӯзи баҳор, ту қуввату дармони
дардмандону ҷӯшу хурӯши ҷавонон ҳастӣ.
Биё, туро мо интизорем. Чунки ин рӯзро хеле
пазмон шудем...

Ҳанифа ИБРОҲИМОВА, китобдор.

Баҳор оғози зиндагист

Баъди солҳои ҷанги шаҳрвандӣ дар киш-
вари мо аксарияти омӯзгорон касби пурша-
рафи омӯзгориро тарк намуданд, дар
мактабҳо норасоии кадрҳои баландихти-
соси омӯзгорӣ ба назар мерасид.

Соли 2004 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон
«Дар бораи маориф» аз тарафи Маҷлиси
Олии кишвар тасдиқ шуд. Дар радифи ин
санад ва ҳалли мушкилии норасоии муал-
лимони ихтисосманд дар муассисаҳои таъ-
лимӣ қарори Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз 1-уми ноябри соли 2004 “Дар
бораи «Барномаи давлатии тайёр кардани
мутахассисони соҳаи омӯзгорӣ барои сол-
ҳои 2005-2010» қабул карда шуд. Тибқи ин
қарор масъулини соҳаи маориф, роҳбарони
мақомоти иҷроияи давлатӣ ва маҳаллӣ,
ректорони донишгоҳҳо сарварони муасси-
саҳо чораандешӣ намуданд ва ин қарор,
дар ҳақиқат, то соли 2010 то андозае муш-
килии норасоии омӯзгоронро дар муасси-
саҳои таълимӣ ҳал намуд, вале на ҳамаи
мутахассисони омодашуда аз ҷиҳати педа-
гогӣ, равоншиносӣ ва касбият ба талабот
ҷавобгӯй буданд. Аз ин рӯй, чанд нуқтаи на-
зари худро доир ба сифоти зоҳирӣ ва боти-
нии омӯзгор баён намудан мехоҳам.

Тамоми донишмандони соҳаи тарбия ит-
тифоқи назар доранд, ки шоҳсутуни амали
таълим ва тарбия омӯзгор маҳсуб меша-
вад. Сирри муваффақият ба ҳама маъно
дар шахсияти омӯзгор нуҳуфтааст. Аз ин
нуқтаи назар, бояд муаллим ва мураббӣ аз
нигоҳи хусусиятҳои шахсӣ, иҷтимоӣ ва та-
хассусӣ комилан ба талаботи ин касб муво-
фиқ бошанд, то ба ин восита вазифаи
пурмасъулияти худро ба таври аҳсан иҷро
намояд.

Шайхурраис Абуалӣ Ҳусейн ибни Сино
вобаста ба ин масъала чунин мегӯяд: «Тар-
биякунандаи кӯдак бояд дорои сифоти
зерин бошад: оқил, бодиёнат, донандаи
хуби масоили тарбияи нафс, донандаи
хуби роҳҳои тарбияи кӯдакон, бовиқору
ҷиддӣ, хушахлоқу нармхӯ, зирак, ҷавон-
мард ва поксурату поктинат».

Мутахассисони соҳа маҷмӯае аз хусу-
сиятҳои касбии омӯзгориро зикр кардаанд,
ки мавҷудияти он барои ҳар муаллим ва
мураббӣ зарур шуморида мешавад.

Якум, хусусиятҳои ҷисмӣ. Хусусияти
ҷисмии омӯзгор ба се нуқтаи асосии зерин

ҷудо мешавад:
1. Комилан тандурусту солим бошад, то

тавонад бо муваффақияти комил вазифаи
касби омӯзгориро анҷом диҳад.

2. Аз айбҳои чашмрас ва ошкор, мо-
нанди лакнати забон, бемориҳои равонӣ ва
амсоли инҳо орӣ бошад, зеро дар сурати
мавҷудияти айбҳои зикргашта омӯзгор мав-
риди таҳқир ва масхараи хонандагон қарор
мегирад.

3. Омӯзгор бояд нисбат ба либос ва су-
рати худ диққати ҷиддӣ диҳад. Бо сурати
муносиб ва либоси тозаву озода ба дарсгоҳ
ҳозир шавад, зеро толибилмон одатан
омӯзгорро барои худ идеал мешуморанд.

Дуюм, хусусиятҳои ақлӣ ва илмӣ. Бу-
зургтарин ҳиссаи муваффақияти омӯзгор
ба заковат, хозирҷавобӣ вобаста аст. Муал-
лим бояд мулоҳизакору нозукбин буда,
барои қаноатманд кардани хонандагон қуд-
рат дошта бошад.

Зери мафҳуми «хусусиятҳои ақлӣ ва
илмии муаллим ва мураббӣ» нуктаҳои
зерин дохил мешавад:

1. Заковат. Омӯзгор дар тамоми ма-
роҳили таълим бояд соҳиби заковати ба-
ланд бошад, то ки барои расонидани
маълумот ба зеҳни шогирдон аз беҳтарин
ва саҳлтарин методҳои таълим истифода
намояд. Бо ин амал ӯ дар назди хонандагон
соҳиби эҳтироми фавқулода мегардад ва
шахсан худи омӯзгор ҳангоми пурсиши хо-
нандагон оҷиз намемонад ва эҳсоси шарм-
сорӣ намекунад. Инчунин, толибилмон бо
истифода аз заковати устод маводи таъли-
миро ба хубӣ аз худ мекунанд.

2. Дониш, навҷӯйӣ. Омӯзгор аз фанне,
ки ба хонандагон таълим медиҳад, бояд
огоҳии комил дошта бошад. Инчунин, дар
раванди таълим аз методҳои ҷадиди таъ-
лимӣ ба таври фаровон истифода намояд.

3. Равоншинос. Омӯзгори муваффақ ва
боҳуш як-як шогирдонашро меомӯзад, ҳо-
лати равонӣ, ақлӣ, майлу рағбат ва истеъ-
доду қудрати онҳоро ба хубӣ аз худ
мекунад ва бо ин васила тарзи таомулро ба
онҳо омӯхта, рисолати омӯзгории худро ба
таври бояду шояд ба анҷом мерасонад.

4. Таълим. Бояд.омӯзгор аз соҳаи педа-
гогикаи синнусолӣ огоҳ бошад, то ба хонан-
дагон вобаста ба синну сол ва мароҳили
омӯзиш таълим диҳад. Ин амал дар сурате

имконпазир мегардад, ки муаллим аз та-
моми роҳу усули таълиму тарбия бохабар
бошад. Дар баробари ин, устод доим
кӯшиш ба харҷ бояд диҳад, ки маълумоти
худро дар робита ба фанне, ки дарс ме-
диҳад, боло барад.

Сеюм, хусусиятҳои ахлоқӣ. Шубҳае
нест, ки шахсияти омӯзгор дар ақлу равони
хонандагон таъсири ниҳоят бузург мерасо-
над, зеро онҳо зери таъсири шакли зоҳирӣ,
ҳаракат, ишора, гуфтор ва ахлоқи ӯ қарор
мегиранд. Шояд беҳтарин сухан дар робита
ба ин мавзӯъ он ривоятест, ки Чоҳиз аз ка-
ломи Уқба ибни Абусуфён ривоят кардааст.
Чунончи, Уқба ибни Абусуфён ба мураббии
писараш чунин гуфтааст: «Якумин ис-
лоҳоте, ки ту нисбат ба фарзандони ман
роҳандозӣ мекунӣ, бояд ислоҳи худат
бошад. Аввал худро ислоҳ кун, зеро чашми
онҳо танҳо аъмоли туро мебинанд. Дар на-
зари онҳо хубӣ ҳамон аст, ки ту онро хуб
мепиндорӣ ва амали зишт он аст, ки ту онро
қабеҳ донӣ».

Омӯзгор барои касби ахлоқи нек масъул
аст, зеро барои хонандагон намунаи ибрат
шуморида.мешавад. Шогирдон ба ӯ пай-
равӣ мекунанд. Аз.нигоҳи равонӣ, фаъол-
тарин омили таъсиррасон барои шогирдон
ин омӯзгор ба ҳисоб меравад. Аз тарафи
дигар, касби омӯзгорӣ низ аз соҳибаш ин
сифоти ҳамидаро тақозо мекунад, то устод
дар амали худ муваффақ гардад.

Муҳимтарин сифоте, ки мавҷудияти он
барои муаллим зарур ҳисобида мешавад,
ба таври зайланд:

1. Омӯзгор бояд ба андозаи лозим аз
фанни ахлоқ, сиёсат,ҷомеашиносӣ ва иқти-
сод бохабар бошад, зеро ӯ барои ҷомеа
хидмат мекунад ва хонандагонро ҳамчун
узви фаъол ва судманди ҷомеа ба воя ме-
расонад. Барои омӯзгор бидуни огоҳӣ аз
вазъи иқтисодӣ, иҷтимоӣ, сиёсӣ ва арзи-
шҳои ахлоқии ҷомеа адо намудани рисо-
лати устодӣ имконнопазир аст.

2. Омӯзгорро мебояд нисбат ба хонанда-
гони худ мушфиқу меҳрубон ва дилсӯз
бошад, то бо ин роҳ дили шогирдонашро ба
асорат гирад. Хонандагон аз устоди санг-
дил нафрат хоҳанд кард ва аз ин хислат му-
аллим миёни талабагон эҳтиромро аз даст
медиҳад ва шогирдон нисбат ба ӯ нобовар
мегарданд. Риояи низом аз ҷониби хонан-
дагон танҳо болои эҳтиром ва итоат асос
ёфтааст, на бар сахтгириҳои бемаҳаллу бе-
мавриди омӯзгор, чунончи, Мавлавӣ дар ин 

бора   фармудааст:
Сахтгириву таассуб хомӣ аст,
То ҷанинӣ, кор(а)-т хуношомӣ аст…
Қобили зикр аст, ки набояд устод бештар

аз ҳадди лозим нармхӯ бошад, зеро баъзан
шояд хонандагон аз ин рафтори ӯ суисти-
фода намоянд.

Агар устод боҳикмат, зирак ва ҷиддӣ
бошад, шогирдон эҳсос мекунанд, ки ба
омӯзгор ниёз доранд ва ҳатман барои
рафъи мушкилоти худ ба назди устодашон
ҳозир мешаванд. Ҷиддият ба он маъност,
ки ӯ бояд дар ҳар коре, ки азм кард, онро
ба субут расонад ва барои иҷрои он чанд-
фикраю дудила набошад.

Вобаста ба ахлоқаи устоду шогирд баъзе
аз донишмандон чунин гуфтаанд: “Ирти-
боти устоду шогирд, пеш аз ҳама, монанди
ахлоқи бародари бузург бо додаракони
хурдӣ ҳам сахтгир асту ҳам дӯстона. Соати
дарсӣ танҳо барои бохабар шудан аз муш-
килоти шогирдон ва роҳи ҳал пайдо кардан
барои он мебошад”.

3. Дар адои рисолати омӯзгорӣ ихлоси
комил дошта бошад ва бояд мақоми рисо-
лати омӯзгориро ба инобат гирад. Аз ин
нуқтаи назар, устод барои адои ин масъу-
лият бояд амин ва боихлос бошад. Аз худ
садоқат нишон диҳад ва маълумоти му-
фидро барои талабагон интиқол дода, аз
маълумоти зараровар худдорӣ намояд.
Олими ҳақиқӣ касест, ки ҳамеша дар ҷус-
туҷӯйи илму маърифат камар баста, худро
аз сафи хонандагон боло намедонад.

Дар асоси он чӣ зикр гашт, метавон гуфт,
ки вазифаи асосии муаллим аз тарбия ибо-
рат аст, яъне муаллим, пеш аз ҳама, тарби-
ятгар аст ва таълим ҷузъе аз касби
тарбиявӣ дониста мешавад.

Тамоми ислоҳотеро, ки мо дар амали
таълимӣ ҷустуҷӯ дорем ва ҳамеша дар
орзуи ба даст овардани он ҳастем, ин аст,
ки муаллим саропо мураббӣ бошад, то
барои ба даст овардани камолот ва раси-
дан ба он барои сохтани хонандагони таво-
нои равшанфикри боимону хушахлоқ
кӯшиш намояд. Маҳз барои тарбияи инсоне
кӯшиш намояд, ки ватандӯстору барои Ва-
тани худ ҷоннисор буда, доим барои пеш-
рафти он кӯшиш менамояд.

Наргис АРТИКОВА, 
мутахассиси китобхона.
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Б а ҳ о р и я

Тавре ки Асосгузори сулҳу ваҳдати
миллӣ - Пешвои миллат, Президенти
Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ
Раҳмон дар Паёми худ қайд карданд,
сармояи инсонӣ ҳамчун нишондиҳандаи
тавоно ба рушди инноватсияҳо ва техно-
логияҳои нав мусоидат мекунад, аз ин рӯ,
зарур аст, ки ҷавонон илмҳои гуногунро
аз худ намуда, технологияҳои муосирро
дар истеҳсолот ҷорӣ ва таҳқиқи масъа-
лаҳои рақамии иқтисодро ташвиқу татбиқ
намоянд.

Иқтисоди рақамӣ як намуди тиҷора-
тест, ки бо истеҳсол ва фурӯши молҳо ва
хизматрасониҳои электронӣ сарукор
дорад.

Ин мафҳум ба ширкатҳое, ки маҳсу-
лоти электронӣ ё рақамиро дар интернет
пешниҳод мекунанд, ба таври
васеъ татбиқ карда меша-
вад.  Идеяи иқтисоди рақамӣ
дар охирҳои асри ХХ пайдо шудан ги-
рифт. Сабаби ин рушди технологияҳо
буд, ки ҳарчи бештар амалиёти тиҷоратӣ
дар интернет анҷом дода шавад.  Бозори
фурӯши нармафзор, бозиҳои компютерӣ
ва китобҳои электронӣ, ки бидуни тарки
хона фармоиш ва пардохт кардан мумкин
буд, фаъолона рушд кард.

Яке аз самтҳои асосии иқтисоди
рақамӣ ин расонидани хидматҳо тавас-
сути интернет аст, ки зуд ва осон ба амал
мепайвандад..

Афзалияти бешубҳаи иқтисоди рақа-
мӣ дар он аст, ки истеъмолкунандагон
метавонанд, маҳсулотро бо нархи арзон-
тар қабул кунанд.  Масалан, варианти
электронии романҳои нав метавонад,
нисбат ба хариди нусхаи китоб 25-50%
арзонтар бошад. Ба ин монанд, мухли-
сони мусиқӣ метавонанд, аз ҳунарман-
дони дӯстдоштаи худ наворҳои охиринро
нисбат ба хариди онҳо дар васоити ах-
бори омма бо нархи арзонтар харидорӣ
кунанд. Бо қиёси маҳсулоти сирф рақа-
мӣ метавонед, намунаҳои пасандозро
ҳангоми харид дар мағозаҳои интернетӣ,
ки нархашон қариб ҳамеша нисбат ба дӯ-
конҳои ғайринавбатӣ камтар аст, оваред.

Дар солҳои охир мафҳуми иқтисоди
рақамӣ аз доираи тиҷорати хариду фу-
рӯши маҳсулоти электронӣ дар интернет
васеъ шудан гирифт. Имрӯз ин идея ин-
чунин истифодаи равандҳои виртуалиро
дар фаъолияти ҷории ширкатҳо ва кор-

поратсияҳои калон дар бар мегирад. 
Худи мафҳуми «иқтисоди рақамӣ»

бори аввал нисбатан ба наздикӣ, соли
1995 аз ҷониби олими амрикоӣ аз Дониш-
гоҳи Массачусетс Николас Негропонте
истифода бурда шуд, то ба ҳамкорон бар-
тариҳои иқтисоди навро дар муқоиса бо
иқтисоди пешина бино бар рушди интен-
сивии иттилоот ва технологияҳои комму-
никатсионӣ шарҳ диҳад

Татбиқи тиҷорати рақамӣ ва электронӣ
дар ҳаёт, бо баробари ин, барои инсо-
ният як қатор камбудиҳо дорад, аз ҷумла:

• хавфи таҳдидҳои киберӣ, ки бо муш-
килоти ҳифзи маълумоти шахсӣ алоқа-
манданд ;

• ғуломдории рақамӣ (бо истифода аз
маълумот дар бораи миллионҳо одамон
барои назорати рафтори онҳо);

• афзоиши бекорӣ дар бозори меҳнат,
зеро хавфи аз байн раф-

тани баъзе касб-ҳо ва
ҳатто соҳаҳо меафзояд

(масалан, бисёр коршиносон ба таври
ҷиддӣ бовар доранд, ки низоми бонкӣ
дар тӯли даҳ соли оянда аз байн хоҳад
рафт ва мо-  шинҳои хазинавии элек-
тронӣ, мошинҳои худгард ба муштариён
хидмат мерасонанд);

• "Нобаробарии рақамӣ" (холигӣ дар
соҳаи таҳсилоти рақамӣ, аз ҷиҳати даст-
расӣ ба хидматҳо ва маҳсулоти рақамӣ).

Дар Осиёи Миёна барои дастрасӣ ба
интернет маблағҳои калон сарф карда,
хизматҳои пастсифат мегиранд.  Суръати
маълумоти мобилӣ дар баъзе кишварҳо
барои фиристодани паёмак ба қадри
кофӣ нестанд.

Имрӯзҳо дар Осиёи Марказии пасошӯ-
равӣ Қазоқистон, ки дар қатори Италия ва
Испания ба рӯйхати кишварҳои дорои иқ-
тисоди гузариши рақамӣ шомиланд ва
Қирғизистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон,
дар гузориши Бонки Ҷаҳонӣ ба ҳайси
кишварҳои дорои иқтисоди ибтидоии
рақамӣ шомил шудаанд.

Дар Тоҷикистон танҳо 17% аҳолӣ ба
интернет дастрасии муътадил доранд.
Дар Қирғизистон камтар аз сеяки аҳолӣ.
Арзиши хидматҳо  низ фарқ мекунад.

Иқтисоди рақамӣ шаклҳо ва усулҳои
муқаррарии пешбурди ҳаёти иқтисодиро
чи дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ва чи дар
саросари ҷаҳон босуръат тағйир ме-
диҳад.

М. АҲМЕДОВА, 
донишҷӯйи соли дуюм.

Иқтисоди рақамӣ 

Пажӯҳиши донишҷӯ

Навиди донишгоҳ 4.2021асосӣ:Layout 1  07.04.2021  9:23  Page 2


