
Мувофиқаи Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 14 декабри соли 2022  

НАРХНОМАИ 

таҳсили як нафар донишҷӯ дар гурӯҳҳои шартномавии Донишгоҳи техникии Тоҷикистон 

ба номи академик М. С. Осимӣ барои соли таҳсили 2023-2024 (бо сомонӣ) 
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Факултети механикӣ ва технологӣ 

1330101-05 Ҳифзи муҳандисии муҳити зист – 

1330104 Мониторинги экологӣ, менеҷмент ва аудит 3503 

1330103-03 Бехатарии ҳаёту фаъолият – 

1360101 Технологияи мошинсозӣ 3503 

1360102 Масолеҳшиносӣ дар мошинсозӣ – 

1360103 Таҷҳизоти технологии истеҳсолоти мошинсозӣ – 

1360101-03 Технологияи истеҳсолоти автоматикунонидашуда – 

1360201-05 Мошинҳо ва дастгоҳҳои металлургӣ 3503 

1360601-01 Мошинаҳо, таҷҳизот ва низоми коркарди иттилотии саноати полиграфӣ 3503 

1360701-03 Мошинҳо ва дастгоҳҳои истеҳсолоти коркарди нафт ва истеҳсолоти нафту химия – 

1360801-02 Мошинҳо ва дастгоҳҳои саноати бофандагӣ – 

14201010101 Истеҳсолоти рехтагарии металлҳои сиёҳ ва ранга 3503 

14201010104 Металлургияи металлҳои ранга 3503 

1470201 Технологияи саноати полиграфӣ – 

1480101 Технологияи химиявии моддаҳои ғайриорганикӣ, мавод ва маҳсулот 3503 

1480104 Технологияи саноати электрохимиявӣ 3503 

14810107 Технологияи масолеҳи сохтмони дар асоси моддаҳои часпанда – 

1480102-09 Технологияи орроиш ва рангубори масолеҳи насоҷӣ – 

1500101-01 Ресидани нахи табиӣ – 

1500101-08 Технология ва таҷҳизоти истеҳсоли нахҳои табиӣ 3503 

1500101-09 Технологияи маводҳои нассоҷӣ – 

1520201 Технология ва таҷҳизоти саноати заргарӣ 3503 

1540102 Усулҳо ва дастгоҳҳои назорати сифат ва ташхиси ҳолати иншоот – 

1540101-01 Метрология, стандарткунонӣ ва сертификатсия (дар саноати мошинсозӣ ва асбобсозӣ) – 

15401010103 Сертификасия ва идоракунии сифат 3503 

Факултети технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

1400101 Таъминоти барномавии технологияҳои иттилоотӣ – 

1400102-04 Низом ва технологияи иттилоотӣ (дар коркард ва пешниҳоди иттилоот) 5643 

1400301-02 Технологияи зеҳнии компютерии ҳифзи иттилоот – 

1400301-05 Воситаҳои олотӣ ва технологияи лоиҳакашии системаҳои зеҳнӣ – 

1450103-02 Шабакаҳои алоқа ва тақсими иттилоот 6280 

1530101 Автоматонии равандҳои технологӣ ва истеҳсолот (аз рӯи самтҳо) 5643 

1530102 Автоматонии системаҳои коркарди иттилоот 5643 

1530107 Технологияи иттилоотӣ ва идоракунӣ дар системаҳои техникӣ – 

19801010105 Амнияти автоматонии системаи коркарди иттилоот ва идоракунӣ 5643 

19801010103 Системаҳои муҳофизатии иттилоот – 

Факултети нақлиёт ва инфрасохтори роҳ 

1080101-09 Таълими касбӣ (нақлиёти автомобилӣ) – 

1361101 Таҷҳизот ва нақлиёти роҳ, сохтмонӣ ва борбардорӣ (аз рӯи соҳаҳо) 4208 

1370105-02 Автомобил ва хоҷагии автомобилӣ – 

1370106-01 
Истифодабарии техникии автомашинаҳо (нақлиёти автомобилӣ, истифодаи ҷамъиятӣ 

ва шахсӣ) 
– 

1370205 Сохтмони роҳи оҳан, роҳ ва хоҷагии роҳҳо – 



1-370202-01 Вагонҳо 3503 

1370401 Истифодабарии техникии муҳарикҳо ва киштиҳои ҳавоӣ 4704 

1370402-01 Истифодабарии техникии таҷҳизоти авиатсионӣ (таҷҳизоти барқӣ - равшандиҳӣ)  – 

1370402-02 Истифодабарии техникии таҷҳизоти авиатсионӣ (таҷҳизоти радиоэлектронӣ)  – 

1-370107 Хизматрасонии автомобилӣ (Автосервис) 4650 

1440302 Ташкили ҳаракат дар роҳ 4950 

1480135 Коркарди нафту газ 3503 

1510202 Коркард ва истифодабарии конҳои нафту газ – 

1700301-01 Сохтмони роҳҳо ва фурудгоҳҳо 5485 

1700302-04 Купрукҳо ва гузаргоҳҳои зеризаминии нақлиётӣ 4400 

1740603-01 Ташкил ва технологияи хизматрасонии техникӣ – 

Факултети энергетикӣ 

1380202 Дастгоҳҳо ва системаҳои биотехникӣ ва тиббӣ 4400 

1390101 Радиотехника 5643 

1430101 Нерӯгоҳҳои барқӣ 6095 

1430102 Низом ва шабакаҳои энергетикии барқӣ 6095 

1430103 Таъмини барқ (аз рӯйи соҳаҳо) 6095 

1430104 Истгоҳҳои барқии ҳароратӣ  – 

1430105 Энергетика ҳароратии саноатӣ 5735 

1430105-05 Манбаҳои барқароршавандаи ғайрианъанавии энергия 5065 

1530104-03 Автоматика ва ҳифзи релеии дастгоҳҳои барқӣ 5735 

1530105 Автоматонии ҳаракатоварҳои электрикӣ 5643 

1530105-01 Автоматонии ҳаракатоварҳои барқии дастгоҳҳои саноатӣ ва нақлиётӣ  – 

Факултети сохтмон ва меъморӣ 

1560202 Геодезия ва харитасозӣ 4650 

1690101 Меъморӣ – 

1-690101-01 Шаҳрсозӣ 5735 

1-690101-05 Таъмири ёдгориҳои меъморӣ  5735 

1690101-09 Дизайни муҳити меъморӣ – 

1700101 Истеҳсоли масолеҳ, маснуот ва конструксиҳои сохтмонӣ 4085 

1700201 Сохтмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ 5735 

1700201-05 Лоиҳакашии биноҳо ва иншоот 5735 

1700201-06 Сохтмони зеризаминӣ ва шахтаҳо 5735 

1700202 Ташхис ва идораи амволи ғайриманқул 4650 

1700401-03 Сохтмон ва истифодабарии неругоҳҳои обию барқӣ 4316 

1700402-01 Системаи таъмини газу гармӣ ва ҳавотозакунӣ 4650 

1700402-05 Тоза кардани ҳаво ва таъмини хунукӣ – 

1700403-01 Системаҳои таъмини об ва обпартовҳо 4316 

1700403-04 Истифодабарии оқилона ва ҳифзи захираҳои обӣ 4316 

Факултети иқтисодиёти соҳаҳо ва идора 

1250110-26 Иқтисодиёти рақамӣ – 

1260101-01 Идоракунии мақомоти маҳаллӣ 3993 

1260103-10 Бехатарии иқтисодӣ – 

1260203-23 Логистика 4316 

1260202-07 Менеҷменти истеҳсолӣ 3993 

1270101-01 Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (мошинсозӣ) 3993 

1270101-02 Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (нақлиёти автомобилӣ) 4400 

1270101-03 Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (хоҷагии роҳ) – 

1270101-04 Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (хоҷагии камуналӣ) – 

1270101-07 Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (нақлиёти авиатсионӣ) – 

1270101-10 Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (энергетика) 4400 

1270101-12 Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (алоқа) 4400 

1270101-17 Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (сохтмон) 4400 

1440101 Ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии нақлиёти автомобилӣ ва шаҳрӣ 4650 

1440103 Ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии нақлиёти роҳи оҳан 4650 

1440105-02 Ташкили ҳамлу нақл ва идоракунии нақлиёти ҳавоӣ 4650 

 


