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“ТАСДИҚ ШУДААСТ” 

бо қарори Шӯрои олимони 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

аз “ 30 ”  июни  соли 2021, № 13 

 
 

ҚОИДАҲО 

 ДАР БОРАИ ТАРТИБИ ИСТИФОДАИ МАНБАЪҲОИ ШАБАКАИ 

ИНТЕРНЕТ ДАР ДОНИШГОҲИ МИЛЛИИ ТОҶИКИСТОН 

 

 
 

Қоидаҳо дар бораи тартиби истифодаи манбаъҳои шабакаи 

Интернет дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон (минбаъд Қоидаҳо) 

санади меъёрии дохилии Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буда, 

мутобиқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 23 июли соли 

2016, №1329, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи иттилоотонӣ» 

аз 6 августи соли 2001, №40, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 

бораи иттилоот» аз 10 майи соли 2002, №55, Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи ҳифзи иттилоот» аз 2 декабри соли 2002, №71, 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи ҳуқуқи дастрасӣ ба 

иттилоот» аз 18 июни соли 2008, №411, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимӣ» аз 19 майи соли 2009, №531, Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» аз 22 июли соли 2013, 

№1004, Қоидаҳои фароҳамоварии хизматрасонии Интернет дар 

ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 8 августи соли 2001, №389, Оинномаи 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон аз 31 декабри соли 2008, 687, 

Қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон аз 26 майи соли 2017, №11 таҳия шуда, принсипҳои асосӣ, 

шартҳои дастрасӣ ва истифодаи манбаъҳои шабакаи Интернетро дар 

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон муқаррар менамояд» 
 

БОБИ 1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 
 

1. Дар Қоидаҳои мазкур мафҳумҳои асосии зерин истифода 

мешаванд: 

- интизоми меҳнат – риояи талаботи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба 
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меҳнат, Қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатии Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон ва қоидаҳои мазкур;  

- протокол - маҷмӯи қоидаҳое мебошад, ки андоза ва расмиёти 

мубодилаи иттилоотро танзим мекунад; 

- Интернет - маҷмааи хадамотҳои гуногуни телематӣ ва хадамоти 

таҳвили маълумот мебошад, ки дар шабакаҳои алоқаи мухталифи 

гуногунтаркиби байни худ ба меъмории мантиқаи ягона 

муттаҳидгардида ва дар асоси протоколҳои байналмилалии таҳвили 

маълумот бунёдгардида асос ёфтааст; 

- IP нишонӣ – идентификатори нодири корти шабакавӣ ва/ё таҷҳизот, 

ки тавассути оилаи протоколҳои TCP/IP кор мекунад ва ҳамчун 

суроғаи компютер дар шабакаи компютерӣ истифода мешавад; 

- MAC нишонӣ - нишонии таҷҳизоти телекоммуникатсионӣ, ки аз 

тарафи истеҳсолкунандагон гузошта шуда, барои ба муҳити шабакавӣ 

пайваст гардидани ин гуна таҷҳизот пешбинӣ шудааст ва нақши 

дақиқ муайян намудани ин таҷҳизотро дар ҳар гуна шабакаи 

компютерӣ иҷро мекунад;  

- прокси сервер – маҷмааи барномавӣ-техникӣ барои ташкил 

намудани қоидаҳои дастрасӣ ба шабакаи Интернет ба воситаи як ё 

якчанд IP нишонии беруна, ки миёнаравиро байни компютери 

истифодабаранда ва сервери  мақсадноки дар Интернет ҷойгиршуда 

амалӣ менамояд; 

- таҷҳизоти Wi-Fi ё Wi-Max – таҷҳизотест, ки дар асоси алоқаи 

беноқил, яъне радиоканали баландбасомад кор мекунад; 

- истифодабаранда – корманди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ва/ё 

сохторҳое, ки муассиси онҳо Донишгоҳ мебошад, ки тибқи дархости 

роҳбари воҳиди сохторӣ ва иҷозати раёсати Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон ба вай  барои дастрасии маълумот аз шабакаи Интернет 

иҷозат дода шудааст;  

- нуқтаи пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет – компютере, ки тибқи 

дархости роҳбари воҳиди сохторӣ ба корманди ӯ барои дастрасии 

маълумот аз шабакаи Интернет вобаста шудааст ва соҳиби IP ва MAC 

нишонии доимӣ аст; 

- низоми дастрасӣ ба шабакаи Интернет – маҷмааи ба ҳам 

алоқаманди таҷҳизоти серверию коммуникатсионӣ, системаи 
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амалиётӣ, прокси сервер, нуқтаҳои пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет 

ва маълумоти дар онҳо додугирифтшаванда, барномаҳои 

зиддивирусию пешгирии ҳамлаҳои шабакавӣ ва дигар воситаҳои 

ҳифзи иттилоот; 

- маъмури шабака – мутахассиси самти технологияҳои иттилоотӣ, ки 

бо фармоиши Ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ҳамчун шахси 

масъул барои омода намудан, маъмурию назорат кардани нуқтаи 

пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет таъйин карда мешавад; 

- маъмури низоми дастрасӣ  – мутахассиси самти технологияҳои 

иттилоотӣ, ки бо фармоиши Ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

ҳамчун шахси масъул барои маъмурию назорат кардани низоми 

дастрасӣ ба шабакаи Интернет таъйин карда мешавад; 

- ҳомили иттилоот - хотираи компютерӣ, воситаи нигоҳдории 

маълумоти рақамӣ ба монанди: флеш диск/карта, DVD ё CD дискҳо, 

дискҳои сахти беруна ва дигар намудҳо; 

- вируси компютерӣ - барнома ё коди компютерии махсус, ки 

амалиётҳои зарароварро, аз қабили нобудсозӣ ё дигаргунсозии 

беиҷозати маълумот ва ё дуздии иттилоотро иҷро мекунад. 

 

БОБИ 2. ТАЪЙИНОТИ ДАСТРАСӢ ВА ПРИНСИПҲОИ 

АСОСИИ ИСТИФОДАБАРИИ МАНБАЪҲОИ 

ШАБАКАИ ИНТЕРНЕТ 

 

2. Низоми дастрасӣ ба шабакаи Интернет, моликияти Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон (минбаъд Донишгоҳ) мебошад. 

3. Дастрасӣ ба манбаъҳои шабакаи Интернет дар Донишгоҳ ба 

истифодабарандагон фақат барои иҷрои вазифаҳои корӣ, меҳнатӣ 

ва хизматии онҳо, инчунин ҷиҳати ба роҳ мондани   таҳсилоти 

фосилавӣ иҷозат дода мешавад.  

4. Истифодабарии манбаъҳои шабакаи Интернет дар Донишгоҳ дар 

асоси принсипҳои зерин ба роҳ монда мешавад: 

- иҷрои вазифаҳои корӣ, меҳнатӣ, хизматӣ ва супоришҳо дар 

доираи  мақсадҳои фаъолият; 

- такмил додани сатҳи дониш, маҳорату малакаи касбӣ ва васеъ 

намудани ҷаҳонбинӣ;   

- риояи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳуқуқи  муаллиф, 

шарафу номуси шаҳрвандон ва истифодабарандагони Интернет. 
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5. Маълумот оид ба сомонаҳои ташрифшуда, мукотиба, муросилот ва 

мухобироти аз ҷониби истифодабаранда ба воситаи Низоми 

дастрасӣ ба шабакаи Интернет дастрасшуда ва/ё 

додугирифтшаванда шахсӣ намебошанд, ин маълумот фақат барои 

иҷрои вазифаҳои хизматии истифодабаранда ва/ё таҳсилоти 

фосилавӣ дастрас, нигоҳдорӣ ва истифода карда мешавад ва дар 

ҳолати зарурӣ ба раёсати Донишгоҳ пешниҳод карда мешаванд. 

6. Номгӯи маълумоти аз манбаъҳои шабакаи Интернет аз ҷониби 

истифодабарандагон дастрасшуда, инчунин сомонаҳои 

ташрифовардаи онҳо барои нигоҳдорӣ ва коркард ба таври худкор 

ба қайд гирифта мешаванд. 

7. Донишгоҳи миллии Тоҷикистон ба сомонаҳо ва дигар манбаъҳои 

шабакаи Интернет, ки ба принсипҳои асосии истифодабарии 

манбаъҳои шабакаи Интернет дар Донишгоҳ ҷавобгӯй нестанд, 

метавонад маҳдудиятҳо ҷорӣ намояд. 

 

БОБИ 3. ТАРТИБИ БАҚАЙДГИРИИ 

ИСТИФОДАБАРАНДАГОНИ ШАБАКАИ ИНТЕРНЕТ 

 

8. Дастрасӣ ба шабакаи Интернет ба раёсат, ба гурӯҳи кормандон ва 

донишҷӯёни Донишгоҳ (инчунин сохторҳое, ки муассиси онҳо 

Донишгоҳ мебошад), ки барои иҷрои вазифаҳои хизматиашон 

зарур аст, дода мешавад. 

9. Барои дастрасии манбаъҳои шабакаи Интернет, роҳбари воҳиди 

сохторӣ шакли бақайдгирии дастрасӣ ба шабакаи Интернетро 

(Замимаи 1) бо декани факултет ё сардори раёсат мувофиқа 

намуда, бо нишондоди номгӯи вазифаҳои хизматии пешбинишуда, 

вақт ва рӯзҳои дастрасӣ барои кормандаш омода месозад. Корманд 

бо қоидаҳои мазкур бояд шинос гардад, онро қабул ва риоя 

намояд. 

10.  Аз ҷониби раёсати Донишгоҳ дархост оиди бақайдгирии дастрасӣ 

ба шабакаи Интернет метавонад қонеъ гардонида шавад ва дар 

баробари ин, сатҳи дастрасии истифодабаранда муайян карда 

мешавад. 

11. Баъди иҷозати бақайдгирии дастрасӣ ба шабакаи Интернет ба 

корманди масъул нуқтаи пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет омода 

карда мешавад.  

12. Барои кор бо компютерҳо, ба синфхонаи компютерӣ фақат 

устодон, донишҷӯён ва дигар шахсоне роҳ дода мешаванд, ки бо 
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Қоидаҳои мазкур ва қоидаҳои бехатарӣ аз сӯхтор шинос гардида, 

дар дафтари махсус оид ба шинос шудан ва риоя намудани ин 

Қоидаҳо имзо мегузоранд.  
 

БОБИ 4. МАҲДУДИЯТ ҲАНГОМИ КОР 

БО ШАБАКАИ ИНТЕРНЕТ 
 

13. Ҳангоми кор бо низоми дастрасӣ ба шабакаи Интернет иҷро 

намудани чунин амалҳо манъ аст:  

 дар сомонаҳо ва манбаъҳои дигари шабакаи Интернет ҷойгир 

намудани маводҳо ва ақидаҳои террористию экстремистӣ, маводҳое, 

ки ба ошӯбҳои оммавӣ, татбиқи амалҳои террористӣ ва фаъолиятҳои 

экстремистӣ, барангехтани кинаву адоват байни миллатҳо ва/ё 

мазҳабҳои динӣ даъват мекунанд, инчунин паҳн намудани маълумоти 

туҳматомез, таҳқиромез, таҳдидкунанда ва зӯроварӣ;  

 даромадан ба сомонаҳое, ки ба ақидаҳои террористӣ ва 

экстремистӣ даъват мекунанд, мазмуну моҳияти онҳо бо санадҳои 

ҳуқуқии байналмилалӣ ва қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон манъ 

карда шудааст; 

 даромадан ба сомонаҳои эротикӣ-порнографӣ, шиносшавӣ ва 

бозиҳои компютерӣ; 

 истифодаи прокси серверҳои беном (анонимайзер), 

воқеанигорҳо (браузерҳо) ё барномаҳои махсус, ки технологияи VPN 

истифода мебаранд ва мақсади даромадан ба сомонаҳою манбаъҳои 

тибқи қоидаҳои мазкур дастрасиашон маҳдуд ё манъ карда шудаанд; 

 татбиқи амалҳои таҳрибкорона, паҳн кардани вирусҳои 

компютерӣ, истифодаи барномаҳо, воситаҳои техникӣ ва усулҳо 

барои расонидани зиён, халалдор намудан ва/ё аз кор баровардани 

низоми дастрасӣ ба шабакаи Интернет; 

 даромадан ба шабакаҳои иҷтимоӣ; 

 даромадан ба сомонаҳо ва/ё манбаъҳои матраҳи видео ва аудио 

(каналҳои телевизионӣ, веб-камераҳо, радио ва мусиқӣ), ғайр аз 

сомонаҳои бақайдгирифташудаи таълимӣ ва/ё таҳсилоти фосилавӣ, 

ки сарбории калон ба додугирифти маълумот ва душвориҳо дар кори 

истифодабарандагони дигар ба вуҷуд намеоранд; 

 аз сомонаҳо ва дигар манбаъҳои шабакаи Интернет боргирии  

ҳама гуна барномаҳои компютерӣ, аз ҷумла  генераторҳои калидҳо 

барои барномаҳо; 

 дар нуқтаи пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет боздошт ё қатъ 

намудани  кори барномаи зиддивирусӣ ва экрани байнишабакавӣ; 
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 нашри нишонии почтаи электронии корпоративӣ (_____@tnu.tj) 

дар эълонҳо, рекламаҳо ва китобҳои меҳмонони сомонаҳо; 

 худсарона дар нуқтаи пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет насб 

намудани барномаҳо, ба кор даровардани системаи амалиётӣ аз 

ҳомили иттилооти беруна, тоза намудани дафтари воқеаҳо ва руйхати 

сомонаҳои воридшуда; 

 дар биноҳои Донишгоҳ ташкил намудани нуқтаҳои беиҷозати 

дастрасӣ ба шабакаи Интернет бо истифодаи телефонҳои мобилӣ, 

модемҳо ва таҷҳизоти стандартҳои Wi-Fi ё Wi-Max; 

 ба нуқтаи пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет васл намудани 

телефонҳои мобилӣ, планшетҳо ва/ё ҳомили иттилооте, ки тавассути 

барномаи зиддивирусӣ санҷида нашудааст; 

 аз ҷониби истифодабаранда ё дигар шахс (ғайр аз маъмури 

шабака) тағйир додани IP ва/ё MAC нишонӣ, номи  нуқтаи 

пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет; 

 ба низоми дастрасӣ ба шабакаи Интернет пайваст намудани 

компютерҳои (ноутбукҳои) шахсӣ ва/ё бақайдгирифтанашуда; 

 гузаронидани ҳамагуна амалҳои зиёнкорӣ дар шабакаи 

Донишгоҳ ва/ё шабакаи Интернет, ки ба корношоямии системаҳои 

иттилоотӣ, талафи маълумот, дастрасии беиҷозат ба маълумот ва/ё 

зарари дигар ба соҳиб ё корбари системаи иттилоотӣ оварда 

мерасонанд;  

 гузаронидани амалҳои мухолифи қонунгузории Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва қоидаҳои мазкур. 

 

БОБИ 5. ИСТИФОДАИ МАВОДИ АЗ ШАБАКАИ 

ИНТЕРНЕТ ГИРИФТАШУДА 

 

14. Маводи аз шабакаи Интернет гирифташуда, ҳатман бояд аз 

санҷиши барномаи зиддивирусӣ гузашта, бевосита дар нуқтаи 

пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет коркард ва чоп гардад. 

15. Дар ҳолатҳои зарурӣ маводи аз шабакаи Интернет дастрасшуда 

метавонад ба воситаи почтаи электронӣ (бо назардошти 

фишурдашавии маълумот) ва/ё ҳомили иттилооти санҷидашуда бо 

риояи чорабиниҳои пешгирӣ аз сирояти вирусҳои компютерӣ, ба 

манбаъҳои маълумоти шабакаи компютерии Донишгоҳ интиқол 

гардад. 
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16. Дар ҳолати ба сирояти вирусии компютерӣ дучор шудани нуқтаи 

пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет, истифодабаранда вазифадор 

аст, ки маъмури шабакаро огоҳ намояд. 

 
 

 

 

БОБИ 6. ҶАВОБГАРӢ 

 

17. Ҷавобгарӣ барои риоя накардани талаботи қоидаҳои мазкур ба 

души истифодабарандаи бақайдгирифташуда гузошта мешавад. 

18. Дар синфхонаи компютерӣ барои риоя намудани қоидаҳои мазкур 

оператори синфхонаи компютерӣ масъул буда, аз ҷониби вай  

пешбурди дафтари бақайдгирии кормандон, омӯзгорон, 

донишҷӯён ва гурӯҳҳои донишҷӯёни ташрифоварда ба роҳ монда 

мешавад. 

19.  Сардори Маркази тестӣ, технологияҳои иттилоотӣ ва таҳсилоти 

фосилавӣ (минбаъд МТТИТФ) барои ташкили фаъолияти босифат 

ва боэътимод, таъмини ҳифзи иттилоот ва таъмини суръати дар 

шартнома пешбинишудаи додугирифти маълумот, тавассути 

низоми дастрасӣ ба шабакаи Интернет, масъул мебошад. 

20. Маълумот оид ба аз ҷониби истифодабаранда вайрон кардани 

талаботи Қоидаҳои мазкур, ба муовини ректор сарпарасти воҳиди 

сохторӣ ва роҳбари воҳиди сохтории истифодабаранда пешниҳод 

мегардад. 

21. Нисбати истифодабарандае, ки интизоми меҳнатро вайрон 

мекунад, тибқи моддаи 62 Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ва/ё банди 54 Қоидаҳои тартиботи дохилии меҳнатии Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон ҷазои интизомӣ татбиқ карда мешавад. 

 

БОБИ 7. НАЗОРАТ 

 

22. Дар Донишгоҳ воситаҳои назорат ва муайянкунии пайвастшавии 

беиҷозат ба шабакаи Интернет, истифода мешаванд.  

23. Маълумот дар бораи ташрифи истифодабарандагон ба сомонаҳо 

ва/ё манбаъҳои дигари Интернет дар дафтарҳои электронии 

низоми дастрасӣ ба шабакаи Интернет сабт шуда, барои таҳлил ва 

назорат нигоҳ дошта мешаванд. 

24. Назорати нуқтаҳои пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет, аз тарафи 

маъмурони шабака гузаронида мешавад. 
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25. Пешбурди феҳристи истифодабарандагони низоми дастрасӣ ба 

шабакаи Интернет (Замимаи 2) ва назорати фаъолияти низом ба 

зиммаи маъмури низом вогузор карда мешавад.  

26. Маъмури шабака барои кор, дастрасӣ ба сомонаҳо ва дигар 

манбаъҳои шабакаи Интернет ба нуқтаи пайвастшавӣ ба шабакаи 

Интернет барномаҳои санҷидашударо (Замимаи 3) насб намуда, 

мунтазам дафтари сабти воқеаҳои нуқтаҳои пайвастшавӣ ба 

шабакаи Интернет ва насби барномаҳои бегонаро таҳти назорат 

мегирад. Дар ҳолати аз ҷониби истифодабаранда вайрон шудани 

қоидаҳои мазкур ба сардори МТТИТФ маълумот пешниҳод 

менамояд.  

27. Маъмури низоми дастрасӣ дар охири ҳар моҳи ҳисоботӣ ба раёсати 

Донишгоҳ ва сардори МТТИТФ маълумоти таҳлилии зеринро дар 

шакли электронӣ манзур менамояд: 

- рӯйхати  истифодабарандагони бақайдгирифташуда бо 

нишондоди ному насаб, воҳиди сохторӣ, вазифаи ишғолкарда, 

бино, ошёна ва рақами ҳуҷраи  ҷойгиршавӣ, IP ва MAC нишонӣ, 

санаи бақайдгирии нуқтаи пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет; 

- рӯйхати истифодабарандагон ва нуқтаҳои пайвастшавӣ ба 

шабакаи Интернет, ки боздошт ё қатъ шудаанд, бо нишондоди 

сабабҳо; 

- ҳаҷми маълумоти боргиришуда ва ирсолшуда; 

- сомонаҳои ҳадди аксар  ташрифшуда; 

- суръати додугирифти маълумот аз/ба шабакаи Интернет; 

- далелҳои иваз намудани  IP ва/ё MAC нишонӣ дар нуқтаи 

пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет. 

28. Дастрасӣ ба сомонаҳо ва манбаъҳои шабакаи Интернет, ки 

муҳтавои онҳо ба қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қоидаҳои 

мазкур мухолифат мекунанд аз ҷониби маъмури низоми дастрасӣ 

маҳдуд карда мешаванд.   

29. Бо супориши раёсати Донишгоҳ бо мақсади таъмини ҳифзи 

иттилоот ва риояи қоидаҳои мазкур маъмурони шабака ҳуқуқ 

доранд дар якҷоягӣ бо кормандони шуъбаи амният санҷишҳои 

интихобӣ ё пурраи тамоми нуқтаҳои дастрасӣ ба шабакаи 

Интернетро бидуни огоҳии пешакӣ гузаронанд. 

30. Аз рӯи ҳамаи далелҳои риоя накардани қоидаҳои мазкур бо 

дарназардошти дараҷаи хавфҳо ба ҳифзи иттилоот, маъмурони 
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шабака ва маъмурони низоми дастрасӣ ба раёсати Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон хабар медиҳанд. 
 

БОБИ 8. ТАРТИБИ ҚАТЪ НАМУДАНИ ДАСТРАСӢ БА 

ШАБАКАИ ИНТЕРНЕТ  

 

31. Ҳангоми муайян ва тасдиқ шудани далели аз ҷониби 

истифодабаранда, берун аз иҷрои вазифаҳои хизматӣ истифода 

бурдани нуқтаи пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет ё вайрон 

намудани муҳтавои дигари қоидаҳои мазкур маъмури шабака 

роҳбари истифодабаранда ва маъмури низоми дастрасиро огоҳ 

менамояд. Аз ҷониби маъмури низоми дастрасӣ нуқтаи 

пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет боздошт мешавад. Дар дафтари 

махсус ному насаби истифодабаранда, сана ва сабабҳои боздошт, 

санаи бекоркунии боздошт ё қатъ шудани дастрасӣ ба шабакаи 

Интернет ба қайд гирифта мешавад. Дар натиҷа санад тартиб дода 

мешавад. 

32. Дастрасӣ ба шабакаи Интернет дар ҳолатҳои зерин қатъ мегардад: 

- дар ҳолати аз ҷониби истифодабаранда вайрон кардани интизоми 

меҳнат; 

- бо супориши раёсати Донишгоҳ; 

- бо дархости роҳбари воҳиди сохторӣ; 

- дар ҳолати аз кор рафтан ё ба воҳиди сохтории дигар гузаштани 

корманди масъули  нуқтаи пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет; 

- дар ҳолати риоя накардани муқаррароти қоидаҳои мазкур. 
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Замимаи 1 

ба  Қоидаҳо дар бораи тартиби истифодаи  манбаъҳои  

шабакаи Интернет дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

Ба Ректори Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 
 

ДАРХОСТ  

ДАР БОРАИ БАҚАЙДГИРИИ ДАСТРАСӢ БА ШАБАКАИ ИНТЕРНЕТ 
 

Хоҳишмандам барои пайваст намудани компютери корманди зерин 

(минбаъд Истифодабаранда) ба шабакаи Интернет иҷозат диҳед: 
 

Истифодабаранда ___________________________________________________________ 
       (ному насаб ва вазифа)  
 

ҷойгиршавии компютер _____________________________________________________ 
 (рақами ҳуҷра, ошёна, бино, телефон) 

номи воҳиди сохторӣ  _______________________________________________________ 
(раёсат / факултет, кафедра,  шуъба) 

Дастрасӣ ба шабакаи Интернет бо мақсади иҷрои вазифаҳои хизматии зерини 

Истифодабаранда ба қайд гирифта шавад: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
 

Вақт ва рӯзҳои дастрасӣ ______________________________     «___» _________ с.202 __ 
              (мисол: 08:00-16:00, душанбе-шанбе) 

 

Роҳбари воҳиди сохторӣ  __________________________     ________________________ 
            (ному насаб)              (имзои роҳбари воҳиди сохторӣ) 
 

Бо имзо намудан ба ин дархост тасдиқ менамоям, ки Низоми дастрасӣ 

ба шабакаи Интернет моликияти Донишгоҳи миллии Тоҷикистон буда, 

маълумоти тавассути низоми пайвастшавӣ ба шабакаи Интернет 

додугирифтшуда маълумоти шахсии ман нест. Розигии худро медиҳам ва 

даъво намекунам, ки маълумоти аз сомонаҳо ва дигар манбаъҳои дар 

Интернет гирифташуда ва номгӯи сомонаҳои ташриф овардаи ман аз 

ҷониби масъулини ДМТ  ҷамъоварӣ, нигоҳдорӣ ва таҳлил карда шавад.  

Бо Қоидаҳо дар бораи тартиби истифодаи  манбаъҳои шабакаи 

Интернет дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон шинос гардидам, онро риоя 

мекунам ва дар хусуси ҷавобгарӣ барои амалҳои ғайриқонунӣ огоҳ карда 

шудаам. 

       _____________________ 
                   (имзои Истифодабаранда) 
 

IP ва MAC нишонии нуқтаи пайвастшавӣ   _____________  ______________________ 

ба шабакаи Интернет               (аз тарафи маъмури низом пур карда мешавад) 
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Замимаи 2 

ба  Қоидаҳо дар бораи тартиби истифодаи  манбаъҳои  

шабакаи Интернет дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 
 

Феҳристи истифодабарандагони низоми дастрасӣ ба шабакаи Интернет дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон  
 

№ ID истифодабаранда 
Воҳиди 

сохторӣ* 
вазифа телефон IP нишонӣ MAC нишонӣ 

санаи 

иҷозат 

санаи қатъ 

ё боздошт  

Сатҳи 

дастрасӣ 

1.           

...           
 

Ихтисораи воҳидҳои сохторӣ: 

1. Донишкадаи такмили ихтисос  - ДТИ 

2. Шӯрои илмию методӣ    – ШИМ 

3. Раёсати таълим    - РТ 

4. Раёсати илм     - ИЛМ 

5. Раёсати инноватсия   - ИНН 

6. Институти илмию таҳқиқотӣ  - ИИТ 

7. Парки технологӣ    - ПТ 

8. Маркази инноватсионӣ   - МИ 

9. Шӯъбаи тарбия    - ШТ 

10. Шӯъбаи робитаҳои байналмилалӣ  - ШРБ 

11. Раёсати маъмурию хоҷагидорӣ  - РМХ 

12. Раёсати кадрҳо ва корҳои махсус - РККМ 

13. Раёсати муҳосибот    - РМ 

14. Шӯъбаи ҳуқуқ    - ШҲ 

15. Шӯъбаи бақайдгирии ҳуҷҷатҳо  - ШБҲ 

16. Шӯъбаи магистратура   - ШМ 

17. Шӯъбаи бехатарӣ    - ШБ 

18. Кафедраи тахассусӣ   - КТ 

 

 

19. Факултети механикаю математика  - ФММ 

20. Факултети физика     - ФФИЗ 

21. Факултети химия     - ФХ 

22. Факултети биология    - ФБ 

23. Факултети геология    - ФГ 

24. Факултети иқтисод ва идора   - ФИИ 

25. Факултети баҳисобгирӣ ва иқтисоди рақамӣ - ФБИР  

26. Факултети молиявию иқтисодӣ  - ФМИ 

27. Факултети журналистика   - ФЖ 

28. Факултети филологияи рус   - ФФЛ 

29. Факултети забонҳои осиё ва апрупо  - ФЗОА 

30. Факултети филология    - ФФИЛ 

31. Факултети муносибатҳои байналхалқӣ - ФМБ 

32. Факултети таърих     - ФТ 

33. Факултети ҳуқуқшиносӣ    - ФҲ 

34. Факултети фалсафа    - ФФАЛ 

35. Факултети фарматсевтӣ    - ФФАР 

36. Факултети тиббӣ     - ФТ 

37. Факултети муштараки ДМТ бо МТО Белорус - ФМБЕЛ
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Замимаи 3 

ба  Қоидаҳо дар бораи тартиби истифодаи  манбаъҳои  

шабакаи Интернет дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

 

Рӯйхати барномаҳое, ки дар компютери истифодабарандаи манбаъҳои шабакаи Интернет (нуқтаи пайвастшавӣ ба 

шабакаи Интернет) дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон иҷозат дода мешавад. 

 

1. Антивирус 

2. Барномаҳои офисӣ  

3. Архиватор  

4. Файл менеҷер 

5. Барномаи коркард бо файлҳои шакли *.PDF 

6. Барномаи коркард бо почтаи электронӣ 

7. Барномаи коркард бо FTP сервер 

8. Барномаи шинохти оптикии аломатҳо (символҳо) ва гузаронидани аломатҳо аз шакли графикӣ ба матнӣ.  

9. Луғати тоҷики-русӣ-тоҷикӣ 

10. Луғати русӣ-англисӣ-русӣ 

11. Барнома барои хондани китобҳои электронии шакли *.djvu 

12.  Медиа кодекхо 

13.  Браузер FireFox на пастар аз v.90 

14. ... 


