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МАКТУБИ ИТТИЛООТӢ
Конференсияи ҷумҳуриявии илмӣ-амалии
«Сифати таҳсилот ва масъаланокии ҷараёни таълим дар мактабҳои олии
Ҷумҳурии Тоҷикистон»
Муассиси конференсия - Кафедраи умумидонишгоҳии педагогикаи ДДОТ ба номи
Садриддин Айнӣ.
Замони баргузорӣ: 13 апрели соли 2022
Забони кори конфренсия: тоҷикӣ, русӣ, англисї.
Иштирокчиён:

олимон,

муҳаққиқон,

педагогњо,

психологњо,

сотсиологњо,

магистрантон, донишљўѐн ва кулли мутахассисоне, ки ба мавзӯи конфренсия
таваљљўњ доранд (барои иштироки фаъол) дар кори конфренсия даъват карда
мешаванд.

Дар кори конференсия муњокимаи проблемаҳои зерин дар назар аст:
- Сифати тањсилот ва масъаланокии љараѐни таълим;
- Сабаб ва омилҳои коҳиш ѐфтани сифати таълим;
- Љаҳонишавии низоми таълим ва таъсири он ба сифати таҳсилот;
- Нақш ва аҳамияти такмили ихтисоси омӯзгорон дар рушди сифатнокии ҷараѐни
таълим;
- Љанбаҳои муҳими дидактикӣ ҳамчун маҳаки асосии ташаккули сифати таҳсилот;
- Истифодаи механизмњои талаботњои педагогї дар баланд бардоштани сифати
тањсилот;
- Истифодаи арзишњои миллї љињати баланд бардоштани сифати тањсилот.

Талабот ба маводи пешнињодшаванда:
Маводро (дар шакли чопї ва электронї) то 10 сањифаи чопии компютерї (дар
тањрири Microsoft Word, андозаи њарфњо 14 (Times New Roman Tj ѐ Times New Roman),
масофаи байни сатрњо 1,5 њошия дар њамаи тарафњо – 20 мм, дар аввал унвони мавод , як
сатр поѐн, ному насаб, як сатр поѐнтар унвони муассиса, пас матни мавод ва дар поѐни матн
рўйхати адабиёт тариќи алифбо ҷой дода шуда, мавод то 11-уми апрели соли 2022 пешнињод
карда шавад.
Маълумот барои тамос:
Кумитаи тадорукот:
Суроѓа: 734002, Љумњурии Тољикистон,
шањри Душанбе, хиѐбони Рудакї, 121
Наимов Зариф Љомиевич
Тел: 224 89 53 раб. +992918657194 (моб.)
Суроѓаи электронї: naimov-zarif@mail.ru
Мансурова Љамила Сулаймоновна
Тел: 203218282
Суроѓаи электронї: mansurova81@internet.ru
Арбобова Фароѓат
Тел: 007073066
Суроѓаи электронї: arbobova 777@mail.ru
Норова Зарина Исмоиловна
Тел: +992 918 92 05 50 (моб.)
Суроѓаи электронї: zarina.norova@bk.ru

