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МАКТУБИ ИТТИЛООТЇ 
 

Расёсати Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї дар 

њамбастагї бо кафедраи психологияи иљтимої ва муносибатњои оилавии факултети 

психология бахшида ба 30-солагии Рўзи байналмилалии оила дар таъихи 15 майи соли 2023 

конференсияи байналмилалии илмї-амалї тањти унвони « Масъалањои иљтимої-психологии 

оилаи муосир ва роњњои таъмини устувории он» баргузор менамояд. Ба конференсияи мазкур  

олимон, мутахассисон ва намояндагони вазорату идорањои дахлдори давлатї, институтњои 

илмї-тањќиќотї ва муассисањои олии касбї даъват карда мешаванд. 

Дар конференсия масъалањои зерин мавриди баррасї ва омўзиш ќарор мегиранд:  

- Мақоми оила дар масири таърих ва замони муосир; 

- Нақши хонавода ҳамчун ниҳоди иҷтимоӣ дар ҳаёти насли башар; 

- Ваҷҳҳои бунёди оила аз сӯйи ҷавонон ва интизориҳои онҳо аз ҳаёти хонаводагӣ; 

- Никоҳи хешутаборӣ ҳамчун падидаи манфӣ дар ҳаёти имрӯзии мардуми кишвар; 

- Фарҳанги оиладорӣ ва судмандии он дар интихоби дурусти ҳамсару бад-ин васила 

таъмини устувории хонавода; 

- Сабабу омилҳои мусоидаткунанда ба азҳампошии оилаҳо ва паёмадҳои он барои 

ҷомеа. 
 

Олимон ва муњаќќиќоне, ки дар кори конференсия хоњиши ширкат варзидан доранд, 

метавонанд маќолањои худро дар њаљми то 8 сањифа ба суроѓањои электронї 

umed_tajik@mail.ru ва gulchehrabarotova@mail.ru то санаи 15 апрели соли 2023 ирсол 

намоянд. Маводи конференсия дар шакли маљмўа чоп карда мешавад. 

Забони кори  конференсия:  тољикї, русї ва англисї. 
 

ТАЛАБОТ НИСБАТ БА МАЌОЛАЊО 

 Њошия аз боло ва поёни сањифа 25 мм, аз чап 30 мм, аз рост 15 мм бошад; 

 Матни маърўза бояд бо тањриргари матнии MS Word for Windows. (њуруфи Times New 

Roman ё Times New Roman Tj, андозаи 14 бо фосилаи 1,5) чоп карда шуда бошад ва 

дар он ному насаби муаллиф, дараљаву унвони илмї, вазифа, љои кор, суроѓа, 

телефон, e-mail навишта шавад; 

 Расмњо, тасвирњо, диаграммањо ва схемањо бо формати «bmp», «jpg», «dwg», «gif» иљро 

карда шуда, њатман ба онњо ном гузошта шавад ва теъдоди онҳо набояд аз се адад 

зиёд бошад; 

 Маќола бояд пурра ба мавзуи конференсия мувофиќ бошад, баррасии муаллиф, хулосањо 

ва тавсияњоро дар бар гирад ва пеш аз њама дорои навоварї бошад.  
 

Суроѓа: ш. Душанбе, хиёбони Рудакї, 121, Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба 

номи Садриддин Айнї, суроѓањои электронї umed_tajik@mail.ru ва 

gulchehrabarotova@mail.ru 

          Телефон барои маълумот: +992 (918) 741551, +992 (918) 170700 

 

  КУМИТАИ ТАДОРУКОТ 
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