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Наќшаи 
 чорабинињои ягонаи фаъолияти созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои кор бо дониш(ўдухтарони факултетњои 

ДДМИТ 
 

№ Номгўи чорабинињо Муњлати и�ро Масъулин 

1.  

Фаъолноккунонии дониш(ўён дар 
(араёни татбиќи санадњои меъёриву 
њуќуќии соњањои маориф, кор бо (авонон 
ва занон  

Давоми сол 
Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 

2.  

Ташкил ва баргузории вохӯрию суҳбатҳо 
бо донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти 
олии касбии мамлакат, ҷиҳати мусоидат 
дар амалисозии нуқтаҳои суханронии 
Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 
Тоҷикистон бахшида ба Рўзи дониш 

Моњњои сентябр 
ва октябри соли 

2018 

Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 

3.  
Андешидани тадбирњо (ињати таъсиси 
намояндагии Иттифоқи ҷавонони 
Тоҷикистон дар факултетњо 

Давоми сол 
Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 

4.  

Созмон додани мањфили 
доимоамалкунандаи "Пайравони Пешвои 
миллат" дар назди Шуъбаи кор бо 
(авонон 

Доимї  Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 

5.  
Ташкилу баргузории чорабинињои 
сиёсиву фарњангї, мизњои мудаввар, 
семинарњо, вебинарњо, њамоишњо ва 

Давоми сол Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 



аксияњои гуногунсоња бахшида ба та(лили 
(ашнњои сиёсиву миллї.  

6.  

Мусоидат дар ташкил ва баргузор 
намудани шанбегиҳо ва ҳашари 
умумидонишгоҳӣ, ноњиявї, шањрї ҷиҳати 
ободу зебо гардонидани маҳаллаҳои 
Пойтахт  

Мунтазам  
Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 

7.  

Ташкили Аксияи солимгардонии ҷавонон 
таҳти унвони “Мо – ҷавонон варзишро 
интихоб менамоем!” дар назди хобгоњњои 
донишгоњ 

Њар рӯзи шанбе Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 

8.  

Ташкил ва баргузории мизи мудаввар, 
семинар ва нишастњои илмї бахшита ба 
та(лили рўзи ќабули Конститутсияи 
Љумњурии То(икистон ва Рўзи 
Президенти Љумњурии То(икистон 

Њафтаи аввали 
моњи сентябр 

Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 

9.  

Ташкил ва баргузории Аксияи 
ҷумҳуриявии хайрхоҳӣ нисбат ба 
пиронсолону барҷомондагон таҳти 
унвони “Дар (авони дор пиронро азиз!” 

Давоми сол Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 

10.  

Ташкили Аксияи ҷумҳуриявии ҷавонон 
таҳти шиори “ Мо ҷавонон ба гузаштагон 
эҳтиром мегузорем!” бо мақсади тоза 
намудани оромгоҳҳо 

Давоми сол Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 

11.  

Баргузории чорабинињои оммавию 
фарњангї, илмию э(одї, озмунњои 
интелектуалї ва мусобиќањои варзишї 
дар байни дониш(ўён бахшида ба санањои 
таърихї 

Давоми сол Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 



12.  
Баргузории чорабинии сиёсї- фарњангӣ 
бахшида ба та(лили Рўзи Артиши миллї. 

Моњи феврал 
Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 

13.  

Ташкил ва гузаронидани суҳбату 
вохӯриҳо ҷиҳати баланд бардошани 
маърифати ҳуқуқии  донишҷӯён баҳри 
пешгирии омилҳои номатлуб, аз қабили 
терроризму экстремизм ва шомилшавии 
онҳо ба ҳар гуна ҳизбу ҳаракатҳои 
иртиҷоӣ 

Мунтазам бо 
пешнињоди 

гузориш њар се 
моњ 

Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 

14.  
Мусоидат намудан дар баргузории 
чорабиниҳо бахшида ба таҷлили ҷашни 
Наврӯзи байналмилалӣ 

Моњи март 
Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 

15.  
Ташкил ва баргузории чорабиниҳо 
бахшида ба иди Ғалаба бо собиқадорони 
ҷангу меҳнат ва аёдати онҳо 

Моњи май  
Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 

16.  
Ташкил ва баргузории  аксияњои саёњии 
дониш(ўён дар (ойњои таърихии кишвар 
бо маќсади рушди туризми дохилї  

Давоми сол 
Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 

17.  
Баргузор намудани мусобиќаи варзишии 
футболи хурд, тенниси рўйи миз, волейбол 
ва шоњмот  миёни дониш(ўёни факултетњо 

Давоми сол 
Созмонњои кор бо (авонон ва шўроњои 
кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо 

ЭЗОЊ: 
- Роњбарони созмонњои кор бо ҷавонон ва шўроњњои кор бо дониш(ўдухтарони факултетњо вазифадоранд, ки 
ҳар нимсола ба унвонии шуъбаи кор бо (авонон аз корҳои анҷомёфтаи Нақшаи чорабинии мазкур гузориши 
муфассал пешниҳод намоянд. 

- Назорати иҷрои бандҳои Нақшаи чорабинии мазкур ба зимаи сармутахассиси шуъбаи кор бо (авонон 
Ф.Fафорзода ва мутахассиси шуъбаи кор бо (авонон М.Fафорова гузошта шавад. 

 
                                       Сардори шуъбаи кор бо (авонон                                        Ф.Саидов 
 



       


