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Бо ќарори Шўрои олимони
Донишгоњи давлатии
тиљорати Тољикистон
аз __ _________ соли2017,
№___ тасдиқ шудааст.

НИЗОМНОМА
ОИД БА КОРЊОИ ИЛМЇ-ТАДЌИЌОТЇ ДАР МАГИСТРАТУРАИ
ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ТИЉОРАТИ ТОЉИКИСТОН
I. ТАЛАБОТИ УМУМЇ
1.1. Низомнома оид ба корњои илмӣ-тадқиқотӣ дар магистратураи
Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон
(минбаъд Низомнома)
талаботи умумиро вобаста ба тартиби ташкил, банаќшагирї ва
гузаронидани корњои илмӣ-тадқиқотии (минбаъд КИТ) магистрантон, ки
дар раванди таълим дар Донишгоњи давлатии тиљорати Тољикистон иљро
карда мешаванд, муқаррар менамояд.
1.2. Низомномаи мазкур дар асоси њуҷҷатњои меъёрии зерин тањия
шудааст:
Қонуни Ҷумњурии Тоҷикистон аз 22 июли 2соли 2013, № 1004
“Дар бораи маориф”;
Қонуни Ҷумњурии Тоҷикистон аз 19 майи соли 2009, № 531 “Дар
бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимї”;
ќарори Њукумати Ҷумњурии Тоҷикистон аз 30 декабри соли 2007,
№ 650 “Дар бораи тасдиқи Низомнома дар бораи магистратура”;
- ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Ҷумњурии Тољикистон аз
29 сентябри соли 2017, №14/13 дар бораи тасдиќи Низомнома оид корњои
илмӣ-тадқиқотии дар магистратураи муассисањои тањсилоти олии касбї ва
илмии Љумњурии Тољикистон
дигар санадњои меъёрию - њуқуқии Ҷумњурии Тоҷикистон дар
бораи маориф.
1.3. Хусусияти асосии барномаи таълимии магистратура иҷрои КИТ-е
мебошад, ки аз љониби магистрантон дар тамоми давраи тањсил бо маќсади
омода намудани мавод барои иҷрои корњои тахассусии хатм анљом дода
мешаванд.
1.4. Мақсади корњои илмӣ-тадқиқотӣ иборат аст, аз:
рушди қобилияти мустақилона амалисозии фаъолияти илмӣтадқиқотии марбут ба њалли масъалањои мураккаби назариявӣ ва амалӣ, ки
натиҷаи он дар марњилаи мазкур навиштан ва њимояи бомуваффақонаи
рисолаи магистрїмебошад;
аз худ намудани усулњои назариявї ва ташхисии тадќиќоти
объектњо дар соњаи номбурдаи фаннї;
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азхудкунии методологияи эљоди илмї.
1.5. Дар раванди иҷрои КИТ магистрант бояд қобилияти мустақилона
ба роњ мондани ҷустуҷӯњои илмӣ, масъалагузорї карданва њалнамудани
масъалањои касбӣ, тариќи касбї (њирфавї) баён намудани маълумоти
махсус, илман асоснок намудан ва нуқтаи назари хешро њимоя карда
тавонистанро намоиш дињад.
1.6. Дар ҷараёни
ба иҷро расонидани корњои илмӣ-тадқиқотӣ
масъалањои зерин њал карда мешаванд:
такмил, банизомоварї ва њамгироии донишњои назариявӣ ва
малакањои амалї тибќи барномаи магистратура;
рушди малакаи бањодињии интиќодї ва ҷамъбасти вазъияти
назариявӣ, истифодаи методу усулњои муосир њангоми њалли масъалањои
самти тадқиқшаванда;
ташаккули малакањои банақшагирї ва пешбурди тадқиқоти илмӣ,
коркарди иттилооти илмӣ, тањлил, тафсир ва асосноксозии натиҷањои
тадқиқоти гузаронидашуда;
рушди малакањои истифодаи донишњои андўхта њангоми њалли
масъалањои амалї дар самти тайёрї, коркарди тавсия ва пешнињодњои
илман асосноккардашуда;
устуворгардонии малакањои муаррифї (презентатсия), бањсњои
оммавӣ ва њимояи натиҷањои илмии ноилшуда, пешнињод ва
тавсияњоиироашуда;
1.7. Тадқиқоти њангоми иҷрои КИТ бурдашаванда бояд хусусияти
таҷрибавӣ-нигаронидашуда дошта, дар баробари тадќиќоти
назариявӣ
(методологӣ) бояд љанбаи амалї (лоињавӣ)низ дошта бошад. Мавзӯъ ва
мундариҷаи КИТ бояд ба самт ва шаклњои фаъолияти касбӣ, ки барномаи
магистратура муайян кардааст, мутобиќбошад. Мақсад ва вазифањои дар
раванди КИТ гузошташуда ва њалкардашуда бояд муњиму рўзмарра ва дар
доираи самти интихобгардида дар сатњи муосири рушди илму техника иљро
шуда бошад.
1.8. Дар натиҷаи аз худ намудани барномаи магистратура, иҷрои
корњои илмӣ-тадқиқотӣ ва њимояи рисолаи магистрӣ, магистрант бояд
масъалањои зеринро ёд гирад:
барасмиятдарорї ва њал кардани масъалањои дар ҷараёни
фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ бамиёномада, ки дониши чуқури касбиро талаб
менамояд;
интихоби
усулњои зарурии тадқиқот, бо дарназардошти
масъалањои мушаххаси тадқиқот тағйирдињии усулњои мављуда ва тањияи
усулњои нав;
коркарди натиҷањои бадастоварда, тањлил ва дарк намудани онњо
бо дарназардошти маълумоти дар адабиётњо мављуда;
пешбурди корњои библиографӣтавассутитехнологияњои муосири
иттилоотї;
пешнињоди хулосаи корњои баанҷомрасонидашуда дар шакли
њисобот, реферат, мақолањое, ки мутобиқи талаботи мављуда ва тавассути
васоити замонавии тањрир ва чоп тањия шудаанд;
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гузаронидани озмоиши хулосањои дар асоси тадќиќоти
гузаронидашуда ироашуда ва асоснок намудани истифодаи он дар
ташкилотњое, ки шаклњои гуногуни фаъолияти иқтисодиро амалї месозанд;
аз нуқтаи назари иқтисодї, таъмини бехатарии шароити мењнат ва
муњити зист асоснок намудани қарорњои лоињањои пешнињодгардида.
II. ТАШКИЛИ КОРЊОИ ИЛМЇ-ТАДЌИЌОТЇ
2.1. Роњбарии умумї ба мундариљаи илмии барномаи магистратура аз
тарафи кафедраи тахассусї, садорати факултет, раёсати илм ва инноватсия
донишгоњ ба роњ монда мешавад.
2.2. Ба КИТ-и магистрант роњбари илмӣ, ки аз шумори кормандони
илмї-педагогии донишгоњ ва илмии унвону дараҷаи илмидошта таъин
шуда, корњои илмӣ-тадқиқотиро аз рўи барномаи магистрӣ пеш мебарад ва
дар муддати як моњ пас аз оғози тањсил дар магистратура бо фармони
ректор тасдиқ шудааст, роњбарї мекунад.
2.3. Мавзӯъњои КИТ аз тарафи кафедраи тахассусї бо дарназардошти
муњиммияти тадқиқотњои илмии иљрошаванда тањия карда мешавад. Ба
магистрант њуқуқи интихоби мавзӯи КИТ аз рӯйхати мавзўъњое, ки кафедра
тањия намудааст,дода мешавад. Дар асоси аризаи хаттии магистрант ба ӯ
имконияти иҷрои корњои илмӣ-тадқиқотиро аз рӯи мавзӯи шахсан аз љониби
магистрант пешнињод гардида, дар њолати асоснок будани мақсаднокии
коркарди мавзўъ барои истифодаи амалї дар соњаи мувофиќи фаъолияти
касбӣ ё дар объекти мушаххаси фаъолияти касбӣ, дода мешавад. Қарор оид
ба маќсаднокии коркарди мавзӯи КИТ-ро, ки магистрант (магистрантон)
пешнињод намудааст, кафедраи тахассусї ва садорати факултет қабул
менамояд.
2.4. Пас аз тасдиқи мавзӯи КИТ нақшаи инфиродии кори магистрант
(Замимаи 1) тањия шуда, аз љониби роњбари илмӣ ба имзо расонида
мешавад ва онро мудири кафедра на дертар аз як њафта аз оғози соли тањсил
тасдиқ менамояд.
2.5. Нақшаи инфиродї кори магистрантро љињати иҷрои КИТ ва
омодасозии маводро барои иҷрои рисолаи магистрї ба низом медарорад.
Дар тадқиқоти эҷодӣ нақша хусусияти динамикӣ дошта, бо нигоҳ доштани
самти мушаххас ва муайяни илмї набояд дар кор садди пешрафти ғоя ва
ақидаҳои тадқиқотчӣ гардад. Нақша бояд фасењу таѓйирпазир бошад ва
барои воридсозии љанбањои нав имконият дињад, зеро дар раванди кор
наќшаро, мумкин аст, даќиќтар ва мушаххастар кард.
2.6. Дар нақшаи инфиродї аломатњои назоратӣ - санањои эњтимолии
њисоботи магистрант оид ба иҷрои нақша муқаррар карда мешавад.
Њисоботи магистрант дар охири њар давраи академӣ њангоми аттестатсияи
фосилавї дар семинарњои илмї-методии кафедра шунида мешавад.
2.7. Дар нақшаи шахсии магистрант ба таври њатмї чорабинињо оид ба
нашр ва озмоиши натиҷањои
тадқиқоти магистрант ворид карда
мешавад,ба монанди тайёр намудани тезисњои маърўзањо ва иштирок дар
конференсияњои илмӣ-таҷрибавии сатњи гуногун, чопи мақолањо (на камтар
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аз се маќола) дар маҷаллањо ва маҷмӯаи корњои илмӣ, тањияи маводи
таълимӣ-методӣва ѓ. Магистранте, ки дар тамоми давраи тањсил дар
магистратура маводњои илмӣ ба чоп нарасонидааст, ба њимояи рисолаи
магистрӣ роњ дода намешавад.
2.8. Ба нақшаи инфиродї то тасдиқи нињойии мавзӯи рисолаи магистрӣ
6 моњ қабл то њимоя бо фармони ректори донишгоњ мумкин аст, таѓйирот
ворид карда шавад.
2.9. Иҷрои тадқиқотњои илмӣ мутобиќи нақшаи инфиродии магистрант
дар доираи иҷрои КИТ ба роњ монда мешавад.
2.10. Барои шахсони имконияташон мањдуд КИТ бо дарназардошти
имкониятњои шахсӣ ва вазъи саломатии онњо ташкил ва ба роњ монда
мешавад.
2.11. Корњои илмӣ-тадқиқотии магистрантон дар пояи кафедрањои
самти кори илмї (тахассусии пешбар), марказњои илмӣ-таълимӣ ва
озмоишгоњњои муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмӣ, инчунин дар
ташкилот ва идорањои пешбар гузаронида мешавад.
2.12. КИТ ба корњои таълимӣ-тадқиқотӣ ва илмӣ-тадқиқотӣ ҷудо
мешаванд.
2.13. Шаклњои асосии фаъолияти таълимӣ-тадқиқотӣ инњоянд: татбиќи
ҷустуҷӯйњои илмӣ дар семинар ва машғулиятњои амалӣ, дар давраи
таҷрибаомўзї ва дар раванди семинарњои илмӣ-тадқиқотӣ.
2.14. Шаклњои асосии фаъолияти илмӣ-тадқиқотӣ дар вақти берун аз
дарс: кор дар китобхонањои илмӣ, бойгонињо, осорхонањо, марказњои илмӣтадқиқотӣ ва озмоишгоњњо, дар ташкилотњои пешбар ва дар корхонањо;
иштирок дар конфренсияњои илмӣ-таҷрибавӣ, мизњои мудаввар, озмунњои
корњои илмӣ, дар татбиќи лоињањои грантӣ ва ғ.
2.15. Бо мақсади баланд бардоштани самаранокии КИТ ба чоп
расонидани натиҷањои илмӣ-тадқиқотии магистрантон тавсия дода
мешавад. Натиҷањои КИТ дар доираи семинарњои илмӣ-тадқиқотӣ, ки
қисми ҷудонашавандаи нақшаи таълимии барномањои магистрї мебошад,
бояд аз озмоиш (опробатсия) гузаронида шавад. Иштирок дар кори
семинари илмӣ-тадқиқотӣ барои њамаи магистрантон њатмӣ мебошад.
III. МАЌСАД, ВАЗИФА ВА ШАКЛЊОИ
ТАШКИЛИ СЕМИНАРЊОИ ИЛМЇ-ТАДЌИЌОТЇ
3.1. Семинари илмӣ-тадқиқотӣ шакли ташкили корњои илмӣтадқиқотии магистрантон буда, бо мақсади баланд бардоштани мањсулнокї
ва самарабахшии аз худ намудани малакаи корњои илмӣ, баланд
бардоштани сифати навиштани рисолаи магистрӣ, инчунин ташаккули
салоњиятњои умумифарњангӣ ва касбие, ки барномаи магистратура пешбинї
кардааст, баргузор карда мешавад.
3.2. Вазифањои асосии семинари илмӣ-тадқиқотӣ: шиносоии
магистрантон бо самти муњими илмӣ ва масоили дар доираи барномаи
магистрии интихобнамуда; ташаккули салоњиятњои илмї-тадќиќотї,
малакањои банаќшагирї ва мустақилона гузаронидани корњои илмӣ5

тадқиқотї, аз худ намудани методология ва методикаи тадқиқоти илмӣ,
истифодаи технологияи муосири иттилоотї дар раванди татбиќи
тадқиқотњо ва пешнињоди наиҷањои онњо.
3.3. Дар доираи семинари илмӣ-тадқиқотї бояд салоњият ва мањорату
малакањои зерин ташаккул дода шаванд: мањорати ташкили ҷустуҷӯй ва
тањлили маълумот аз сарчашмањои гуногун; малакаи тањлили интиќодии
адабиёти илмӣ; изњори баён, пешбинии масоил тавассути воситањои
иртиботи хаттӣ ва шифоњї; қобилияти истифодаи донишњои назариявии
андўхта дар тадқиқотњои илмӣ, тањлилї ва корњои ташхисӣ.
3.4. Роњбарии семинари илмӣ-тадқиқотиро роњбари барномаи магистрӣ
амалї месозад. Семинари илмӣ-тадқиқотӣ барои тамоми давраи тањсил ба
нақша гирифта мешавад. Нақшаи гузаронидани семинари
илмӣтадқиқотиро олимони пешбар, ки ба омодасозии магистрантон масъуланд,
тањия месозанд ва он дар ибтидои соли тањсил дар ҷаласаи кафедраи
тахассусї баррасї шуда, аз ҷониби декани факултет тасдиқ карда мешавад.
Пас аз тасдиқ нақша бояд ба магистрант пешнињод карда шавад.
3.5. Семинари илмӣ-тадқиқотӣ дар шакли машғулиятњои синфӣ, ки дар
ҷадвалидарсњо дохил карда шудаанд, гузаронида мешавад. Гузаронидани
семинари илмӣ-тадқиқотӣ дар сарбории таълимии роњбари барномаи
магистрӣ тибќи тартиби дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмӣ
муқарраршуда ба њисоб гирифта мешавад. Гузаронидани семинари илмӣтадқиқотӣ на камтар аз 1 маротиба дар ду њафта тавсия дода мешавад.
Семинари
илмӣ-тадқиқотиро, мумкин аст, бо иштироки омӯзгорони
кафедрањои гуногун, кормандони озмоишгоњњо ва марказњои илмӣ,
таҷрибаомӯзони даъватшуда ва намояндагони корфармо гузаронд.
3.6.
Семинари илмӣ-тадқиқотӣ шаклњои зерини корро пешбинї
мекунад: баромади кормандони пешбари илмиро, ки дар онњо масъалањои
самтњои афзалиятноки тадқиқотњои илмї дар доираи барномаи магистрии
татбиќшаванда ошкор карда мешаванд; баромади магистрантон бо маърӯза
ва ахбор оид ба мавзӯъњои интихобшудаи корњои тахассусии хатм ва
муњокимаи мунтазами натиҷањои тадқиқоти онњо; гузаронидани дарсњои
мањорати олимони пешбар ва мутахассисони ботаҷрибаи бо амалия
сарукордошта вобаста ба масоили семинар; семинарњои лоињавӣ; бањсњо;
бозињои расмӣ; мизњои мудаввар ё конфренсияњои илмӣ; шаклњои дигари бо
махсусиятњои барномаи магистрї алоқаманд.
IV. ЊИСОБОТИ МАГИСТРАНТОН
ОИД БАКОРЊОИ ИЛМЇ-ТАДЌИЌОТЇ
4.1. Ба сифати назорати КИТ аз рӯи ҷамъбасти њар давраи академӣ
имтињон (санҷиш) супорида мешавад. Қарздорӣ аз њисоби корњои илмӣтадқиқотӣ бо қарздории муқаррарии академї баробар аст.
4.2. Мазмуни мушаххас ва шакли њисобот дар хусуси иштирок дар
семинарњои илмӣ-тадқиқотӣ дар њар давраи академї аз љониби роњбари
рисолаи магистрӣ мутобиќ ба хусусияти он муайян карда мешавад.
4.3. Навиштан ва њимояи кори тахассусии хатм дар шакли рисолаи
магистрӣ натиҷаи нињоии КИТ мебошад.
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