
ТАҚРИЗИ 

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Назарзода Рустам Саидмурод 

дар мавзӯи «Имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҳамчун воситаи 

арзёбии сифати таҳсилот (дар мисоли низоми таҳсилоти миёнаи 

умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон)» барои дарёфти дараҷаи илмии 

номзади илмҳои педагогӣ аз рӯйи ихтисоси 13.00.01 – педагогикаи 

умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) 

 

Дар замони муосир, ки он бештар бо фаро гирифтани як қатор 

равандҳои ҷадид дар ҳаёту фаъолияти инсон, ба мисли афзоиши 

зеҳнгароии истеҳсолот, пайдоиш ва вусъатёбии бозори хизматрасониҳои 

омӯзишӣ, рушд ва татбиқи фарогири технологияҳои иттилоотию 

коммуникатсионӣ тавсиф мегардад, масъалаи сифати таҳсилот ҳамчун 

масъалаи муҳим ва муосири иҷтимоию педагогӣ мавқеи калидиро ишғол 

намудааст. Сифати таҳсилот омили қатъии рушди иқтидори эҷодию 

зеҳнии инсон, пешрафти иҷтимоию иқтисодии ҷамъият ва афзоиши 

обрӯю эътибори давлат буда, баланд бардоштани сатҳи он барои 

таъмини рушди устувори иқтисодию иҷтимоӣ ва сиёсию мадании дилхоҳ 

кишвар шарти муҳим ва зарурӣ ҳисобида мешавад.  

Дар Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаи баланд бардоштани сифати 

таҳсилот дар ҳамаи зинаҳои он аз доираи масъалаҳоест, ки ҳамчун ҳадафи 

стратегӣ ва вазифаи муҳимми сиёсати давлатии кишвар ба шумор 

меравад. Ҳалли дуруст ва  муваффақонаи он на танҳо барои рушди соҳаи 

маориф, балки барои пешрафти тамоми соҳаҳо басо муҳим ва ногузир 

арзёбӣ мегардад.  

Даврони соҳибистиқлолии Ҷумҳурии Тоҷикистон давраи таҳаввулот 

ва азнавсозиҳои куллии низоми маорифи кишвар ба ҳисоб рафта, дар ин 

муддат дар қатори пешрафти тамоми соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, 

рушди соҳаи маориф низ баръало ба назар мерасад. Аз соли 2014 

инҷониб, ба роҳ монда шудани низоми имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии 

ҷумҳурӣ яке аз самтҳои муҳимтарини азнавсозӣ ва мукаммалгардонии 

низоми маорифи кишвар ба ҳисоб меравад. Ҳоло, дар саросари ҷумҳурӣ 

қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии 

касбии дахлдори кишвар маҳз тавассути низоми имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ дар шакли тестгузаронӣ роҳандозӣ мегардад. 

Мавриди зикр аст, ки имрӯзҳо дар низоми маорифи аксарияти кишварҳо 

маҳз усули тестгузаронӣ ҳамчун усули пешрафта барои ба даст овардани 

маълумоти объективона ҳангоми арзёбии натиҷаҳои таълими 

муҳассилини муассисаҳои таълимии зинаҳои гуногуни таҳсилот 
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истифода мешавад. Тайи солҳои роҳандозии худ, низоми имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ имконият фароҳам овард, ки маълумоти 

муфассал оид ба сатҳу сифати омодагии умумитаълимии хонандагони 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ ба даст оварда шуда, 

дараҷаи азхудкунии мундариҷаи фанҳои таълимӣ аз ҷониби онҳо муайян 

карда шавад. 

Мубрамияти интихоби мавзӯи таҳқиқот аз он бармеояд, ки дар 

ҷаҳони муосир сифати таҳсилот ҳамчун яке аз масъалаҳои муҳим дар 

низоми маорифи ҳар як кишвар, алалхусус Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

ҳисоб меравад. Чунки барои таъмин кардани рушди устувори иқтисодию 

иҷтимоӣ ва сиёсию мадании дилхоҳ кишвар, пеш аз ҳама, бояд ба сифати 

таҳсилот ва омода кардани кадрҳои соҳибихтисос диққати махсус дода 

шавад. Яъне, масъалаи таҳсилоти муосир ба таври бояду шояд ба реҷаи 

рушди муттасил ва таъмини сифатнокии таълим эҳтиёҷи бештар дорад. 

Дар таҳқиқоти анҷомдодаи Назарзода Р. С. объекти таҳқиқот бо 

дарназардошти мавзӯи диссертатсия интихоб гардида, раванди 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ ҳамчун воситаи арзёбии сифати 

таҳсилоти миёнаи умумӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистонро ташкил медиҳад. 

Ҳадаф ва вазифаҳои таҳқиқот ба мавзӯи он пурра мутобиқат мекунад ва 

фарзияи илмии таҳқиқот ҳадафи онро комилан инъикос менамояд. 

Дастгоҳи илмии диссертатсия ба таври амиқ андешида шуда, ба мантиқи 

таҳқиқот мувофиқ аст. 

Сохтори кори диссертатсиониро, ки мантиқи дурусти таълиф, аз худ 

кардани сарчашмаҳои гуногуни илмию методӣ, истифодаи методологияи 

мувофиқи таҳқиқот, интихоби пойгоҳи додаҳои таҷрибавӣ ва натиҷаҳои 

коркарди он муайян намудаанд, аз малакаю маҳорати муҳаққиқӣ ва тактикаи 

дурусту босамари таҳқиқотӣ бархӯрдор будани унвонҷӯ шаҳодат медиҳанд. 

Кори диссертатсионии Назарзода Р. С. дар мавзӯи «Имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ ҳамчун воситаи арзёбии сифати таҳсилот (дар 

мисоли низоми таҳсилоти миёнаи умумии Ҷумҳурии Тоҷикистон)» 

муқаддима, ду боб, хулосаҳои умумӣ, таклифу пешниҳодҳо, рӯйхати 

адабиёти истифодашуда ва рӯйхати мақолаҳои илмии ба табъ расонидаи 

муаллифро фаро мегирад. Диссертатсия дар ҳаҷми 177 саҳифаи чопӣ таҳия 

гардида, 27 расм ва 51 ҷадвалро дар бар мегирад. 

Дар муқаддима унвонҷӯ зарурияту аҳамияти мавзӯи таҳқиқот ва 

дараҷаи омӯзиши он, асосҳои назариявию методологӣ ва усулҳои 

таҳқиқот, аҳамияти назариявию амалӣ ва навгониҳои илмии таҳқиқотро 

асоснок намуда, фарзия, мақсаду вазифаҳо ва объекту предмети 

таҳқиқотро муайян кардааст.  
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Дар боби якуми диссертатсия, ки «Заминаҳои назариявӣ, методология 

ва воситаҳои арзёбии натиҷаҳои таълим» ном гирифтааст, унвонҷӯ дар 

бораи: (1) назарияҳои гуногуни илмӣ ва консепсияҳои мухталифи 

таҳқиқотии ба мафҳуми «сифати таҳсилот» алоқаманд, (2) усули 

тестгузаронии педагогӣ ҳамчун воситаи самаранок ва боэътимоди санҷишу 

арзёбии комёбиҳои таълимӣ ва (3) имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ 

ҳамчун усули татбиқкунандаи тестгузаронӣ маълумоти мувофиқро ҷой 

дода, ин масъалаҳоро мавриди таҳқиқ қарор додааст. 

Зимни омӯзиш ва баррасии таъриф ва шарҳу тафсири мафҳуми 

«сифати таҳсилот», ки аз ҷониби як қатор олимону мутахассисони соҳаи 

педагогика пешниҳод гардидаанд, муаллиф чунин ибрози ақида 

намудааст: «мафҳуми «сифати таҳсилот», дар ҳақиқат, мафҳуми мураккаб 

ва бисёрҷабҳа буда, муайян кардани таърифи мукаммали он ба назар 

гирифтани маҷмӯи тавсифҳои ба ҳам алоқаманду ҷудонопазири раванди 

таҳсилотро тақозо мекунад». Дар ин асно, ӯ таърифи нисбатан мукаммали 

мафҳуми мазкурро пешниҳод намудааст (саҳ. 30-31). 

Тестгузаронии педагогӣ ҳамчун усули объективонаи санҷишу 

арзёбии комёбиҳои таълимии толибилмон дар боби якуми рисола 

баррасӣ гардида, бартариҳои усули мазкур дар қиёс бо усулҳои 

классикии арзёбиҳои педагогӣ баёни худро ёфтаанд. 

Маълумоти умумӣ оид ба низоми имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ низ дар ин боб ҷой дода шудааст. Аз ҷумла, қайд мегардад, ки 

«имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ низоми ба таври мутамарказ ва бар 

асоси принсипҳои воқеият, шаффофият, мустақилияти равандҳои баргузории 

имтиҳонҳо ва таъмини дастёбии баробар ба имтиҳонсупорӣ, ташкил ва 

баргузор намудани имтиҳонҳои дохилшавӣ ва тақсимоти довталабон ба 

муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон аст, ки бар истифодаи шаклу усули муосири арзёбии дониши 

довталабон ва техникаю технологияҳои пешрафта, равандҳои 

стандартишудаи баргузории имтиҳонҳо, коркард, таҳлил ва пешниҳоди 

натиҷаҳо асос ёфтааст». 

Бори нахуст, соли 2014 низоми имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ ба фазои таҳсилотии Ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуд, 

ки то ба имрӯз қабули донишҷӯён ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

миёна ва олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯйи он дар шакли 

тестгузаронӣ роҳандозӣ мегардад.  

Тайи солҳои 2014 – 2019 сохтор ва хусусиятҳои низоми имтиҳонҳои 

марказонидаи дохилшавӣ аз рӯйи тарҳи ягона бетағйир буд, ки аз он 

муаллиф ҳамчун «тарҳи қаблӣ» ном мебарад. Аз соли 2020 инҷониб, тарҳи 
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нави маҷмӯи субтестҳо ба роҳ монда шудааст. Доираи таҳқиқоти 

Назарзода Р. С. тарҳи қаблии низоми имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавиро дар давоми шаш соли нахустини роҳандозии он 

(солҳои 2014 – 2019) фаро гирифтааст. 

Мувофиқи тарҳи қаблӣ сохтори имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ, 

аслан ду қисми имтиҳонро дар бар мегирад, ки дар онҳо усули тестгузаронии 

педагогӣ истифода мешавад: қисми А – имтиҳони умумӣ ва қисми Б – 

имтиҳони ихтисос. Қисми А барои муайян кардани сатҳи донишҳои 

функсионалӣ ва иҷтимоии довталаб пешбинӣ шуда, супоридани он барои 

ҳамаи довталабон ҳатмӣ аст. Қисми Б барои муайян намудани сатҳи донишу 

маҳорати довталаб аз рӯйи самтҳо – гурӯҳи ихтисосҳои интихобкардааш 

равона гардидааст. Таҳқиқоти анҷомдодаи Назарзода Р. С. фарогири 

коркард ва таҳлилу ташхиси натиҷаҳои танҳо имтиҳони умумӣ мебошад. 

Дар тӯли солҳои баррасишаванда, дар умум, 497 870 довталаб тариқи 

низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аз қайд гузаштаанд, ки аз 

миёни онҳо, 460 415 нафарашон дар қисми А иштирок карда, дар доираи 

он аз субтестҳои А.1 – «Забони тоҷикӣ», А.2 – «Математика» ва А.3 – 

«Таърихи халқи тоҷик ва асосҳои давлат ва ҳуқуқ» имтиҳон супоридаанд. 

Маҳз маълумот дар бораи натиҷаҳои имтиҳонҳои ҳамин миқдор 

довталабон (460 415 нафар) аз имтиҳони умумӣ пойгоҳи додаҳои 

таҷрибавии таҳқиқотро ташкил медиҳад. Мавриди таъкиди хос аст, ки 

коркарди чунин маълумоти калонҳаҷм кори хеле заҳматталаб буда, 

эътимоднокии натиҷаҳои бадастовардаи унвонҷӯро дар сатҳи баланд 

таъмин менамояд. 

Боби дуюми диссертатсия «Натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ ҳамчун пойгоҳи маълумот дар арзёбии сифати таҳсилоти 

умумӣ» ба тавсифи сохтор ва хусусиятҳои субтестҳои имтиҳони умумӣ, усул 

ва воситаҳои оморию риёзӣ барои таҳлилу арзёбии натиҷаҳои тестгузаронӣ 

бахшида шуда, дар он динамикаи натиҷаҳои субтестҳои дахлдор низ тайи 

солҳои баррасишаванда мавриди таҳқиқ қарор дода шудааст. 

Ду усули муаллифӣ, ки аз ҷониби унвонҷӯ барои таҳлили натиҷаҳои 

тестгузаронӣ таҳия ва пешниҳод гардидааст, дар ин боб шарҳу тафсир ёфта, 

истифодаи амалии онҳо муаррифӣ карда шудааст. Усули якум барои 

баргардонидани холҳои аз тест бадастовардаи иштирокчиёни тестгузаронӣ 

ба баҳоҳои анъанавӣ (аз рӯйи ҷадвали панҷбалӣ: баҳоҳои аз «2» то «5») ва 

усули дуюм барои муқоиса кардани бузургиҳои ҳамгун дар муайян кардани 

мавқеи ин ё он омили дар асоси натиҷаҳои тестгузаронӣ таҳлилшаванда 

пешбинӣ шудаанд. Қобили зикр аст, ки усулҳои пешниҳодгардидаи 

муаллиф хеле ҷолиб буда, хусусияти навоваронаро соҳибанд.  
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Коркарди пойгоҳи додаҳои таҷрибавиро унвонҷӯ дар такя ба усул ва 

воситаҳои риёзию оморӣ ба роҳ мондааст. Аз ҷумла, таҳлили натиҷаҳои 

имтиҳони қисми А аз рӯйи ченакҳои тамоюли марказӣ (мода, медиана ва 

миёнаи арифметикӣ) гузаронида шуда, динамика (тағйирпазирӣ)-и 

қиматҳои ин се нишондиҳандаи асосии омори тавсифӣ барои ҳар як 

субтести алоҳида мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд. 

Дар асоси натиҷаҳои аз таҳқиқот ба даст омада, унвонҷӯ дар қисмати 

хотимавии рисола хулосаҳои назаррас, таклифу пешниҳодҳои ҷолиб ва 

тавсияҳои илмию методии мувофиқро ҷиҳати ташаккул ва рушди 

равияҳои тестшиносӣ ва андозагириҳои педагогӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои баланд бардоштани сифати таҳсилот дар зинаҳони 

гуногуни он баён кардааст. 

Роҷеъ ба қисмҳои назарияӣ ва амалии пажӯҳиш як қатор мақолаҳои 

илмӣ ва илмӣ-методии унвонҷӯ (23 мақола) дар маҷаллаҳои зерин, бо 

шумули маҷаллаҳои тақризшавандаи аз ҷониби Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тавсияшуда 

(12 мақола) нашр карда шудаанд: Паёми Академияи таҳсилоти Тоҷикистон, 

Паёми Пажӯҳишгоҳи рушди маориф, Паёми Донишгоҳи миллии 

Тоҷикистон, «Паёми Донишгоҳи омӯзгорӣ»-и Донишгоҳи давлатии 

омӯзгории Тоҷикистон ба номи Садриддин Айнӣ, «Номаи донишгоҳ»-и 

Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, Паёми 

Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав ва Паёми Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон. Ҳамзамон, унвонҷӯ доир ба мавзӯи таҳқиқотии 

хеш дар якчанд конференсияи илмӣ-амалӣ ва назарияви сатҳашон 

ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ бо маърӯзаҳо баромад кардааст. 

Навгониҳои илмии таҳқиқот, ки онҳоро унвонҷӯ дар асоси таҳқиқоти 

анҷомдодааш соҳиб шудааст, дар чунин мулоҳизаҳо таҷассум меёбанд: 

(1) дар таърихи низоми маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон масъалаҳои ба 

низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ алоқаманд бори нахуст 

мавриди таҳқиқ қарор дода шудаанд; (2) мураккабию бисёрҷабҳагии 

мафҳуми «сифати таҳсилот» муайян гардида, таърифи нисбатан 

мукаммалтари он ҳамчун мафҳуми интегралию комплексӣ пешниҳод 

карда шудааст; (3)  усули тестгузаронии педагогӣ дар шакли мутамарказ 

ва фарогир ҳамчун яке аз воситаҳои самаранок ва муосиру ояндадори 

санҷиш ва арзёбии дастовардҳои таълимии омӯзандагон асоснок карда 

шудааст; (4) дар асоси вижагиҳои хос ҳангоми санҷиш ва арзёбиҳои 

дастовардҳои таълимии омӯзандагон имтиҳонҳои марказонидаи 

дохилшавӣ ҳамчун усули татбиқкунандаи тестгузаронии мутамарказ ва 

фарогир асоснок карда шудааст; (5) ду усули муаллифӣ барои коркард ва 
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таҳлили натиҷаҳои имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ таҳия ва 

пешниҳод гардидаанд: баргардонидани холҳои тест ба баҳоҳои анъанавӣ 

ва муқоиса кардани бузургиҳои ҳамгун. 

Муътамадӣ ва асоснокии натиҷаҳои таҳқиқоти Назарзода Р. С. дар 

такя ба бандҳои зерин таъмин карда мешаванд: 

 омӯзиш ва таҳлили сарчашмаҳои зиёди илмӣ, таълимӣ, методӣ ва 

иттиллотии ба мавзӯи таҳқиқот алоқаманд; 

 истифодаи дастовардҳои педагогикаи муосир, ба вижа дар самтҳои 

тестшиносӣ ва андозагириҳои педагогӣ дар коркард ва таҳлили 

додаҳои таҷрибавӣ; 

 тавъамкунии методология ва услуби таҳқиқотҳои назариявӣ, амалӣ, 

татбиқӣ ва таҷрибавӣ; 

 истифодаи саволу масъалаҳои тест ҳамчун воситаи муосиру самаранок дар 

арзёбиҳои воқеъбинона ва мустақили дастовардҳои таълимӣ, ки дар асоси 

барномаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ таҳия карда шудаанд; 

 давомнокии кофии фосилаи вақт дар ташкил ва баргузор намудани 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ бо иштироки шумораи зиёди 

довталабон – хатмкунандагони муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

миёнаи умумӣ; 

 омӯзиш ва истифодаи таҷрибаи кишварҳои дигар дар самти 

гузаронидаи таҳлилҳои оморӣ нисбат ба натиҷаҳои тестгузаронӣ; 

 ҷамъбаст ва умумигардонии маълумоти аз натиҷаи коркарди додаҳои 

таҷрибавӣ бадастомада дар шакли хулосаҳои умумӣ; 

 мувофиқати усулҳои таҳқиқот ба предмет, мақсад, вазифаҳо ва 

мантиқи он;  

 иштироки бевоситаи муаллиф дар ҳамаи марҳалаҳои низоми 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ; 

 таҷрибаи педагогии муаллиф дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти 

олии касбӣ аз рӯйи фанҳои ба раванди коркарди додаҳо алоқаманд; 

 иштироки муаллиф дар чорабиниҳои гуногун оид ба такмили ихтисос 

ва бозомӯзии касбӣ дар дохил ва хориҷи кишвар аз рӯйи самтҳои ба 

таҳқиқот алоқаманд. 

Шиносоӣ бо диссертатсияи Назарзода Р. С. ва таҳлилу баррасии он 

шаҳодат медиҳад, ки ӯ вазифаҳои дар наздаш гузоштаро иҷро намуда, ба 

ҳадафи таҳқиқот расидааст. Дар рафти кори таҳқиқотӣ унвонҷӯ фарзияи 

илмиро тасдиқ намуда, натиҷаҳои ҷолибу назаррасро ба даст оварда, 

хулосаҳои арзишманди дорои хусусиятҳои навоварона ва аҳамияти 

назариявию амалиро пешниҳод намудааст. Аз ин рӯ, дарҷ кардани чунин 

нуктаеро зарур мешуморем, ки таҳқиқоти ба анҷом расонидаи 
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Назарзода Р. С. метавонад дар рушди равияҳои ҷадиди педагогика дар 

Ҷумҳурии Тоҷикистон: андозагириҳои педагогӣ ва тестшиносӣ, ки 

бевосита ба масъалаи санҷишу арзёбии комёбиҳои таълимии 

толибилмон ва дар ин замина баланд бардоштани  сифати таҳсилот 

муассиранд, саҳми арзандае дошта бошад.   

Сохтори диссертатсия ва мазмуни рисолаи илмӣ мантиқан аз рӯйи 

пайдарпайии дуруст ва бо риояи услуби илмӣ таҳия карда шуда, бо ҳам 

тавъаманд. Ҳамбастагии комил дар байни мазмуни матни автореферат ва 

мазмуну мундариҷаи диссертатсия ҷой дошта, мақолаҳои нашркардаи 

муаллиф муҳтавои рисоларо инъикос менамоянд. Мазмун ва мундариҷаи 

таҳқиқоти диссертатсионӣ ба шиносномаи ихтисоси илмии 13.00.01 – 

педагогикаи умумӣ, таърихи педагогика ва таҳсилот (илмҳои педагогӣ) 

мувофиқат мекунад. 

Дар қатори дастовардҳои назарраси илмии болозикр ва эътирофи 

арзишмандии таҳқиқоти анҷомёфта, унвонҷӯ дар диссертатсия ба баъзе 

норасоиҳои зерин низ роҳ додааст, ки ба назар гирифтан ва бартараф 

сохтани онҳо бар нафъ ва беҳбудии кор хоҳад буд: 

1. Агарчи ҳангоми таҳлилу баррасии назарияҳои илмӣ ва 

консепсияҳои пажӯҳишӣ оид мафҳуми «сифати таҳсилот» унвонҷӯ аз 

сарчашмаҳои зиёди илмӣ истифода намуда, нигоҳи як қатор олимону 

мутахассисони соҳаи педагогикаро дар шакли ҷадвали мувофиқ мураттаб 

намудааст (саҳ. 23-29), нигоҳи олимон ва мутахассисони ватанӣ аз ин 

ҷадвал берун мондааст. Албатта, ҷой додани нуқтаи назари олимони 

ватанӣ мазмуну мундариҷаи рисоларо боз ҳам метавонист ғанитару 

пурмуҳтавотар гардонад. 

2. Бо дарназардошти он, ки мавзӯи кори диссертатсионӣ ба 

имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ рабт дораду дар навбати худ ин 

имтиҳонҳо бо истифода аз усули тестгузаронӣ ташкил ва баргузор карда 

мешаванд, хуб мешуд, агар дар рисола, инчунин маълумот дар бораи 

тест, таърихи падоиши тестҳо, бартарии онҳо аз воситаҳои дигари 

санҷишу арзёбии донишҳои назариявӣ ва малакаю маҳорати амалии 

озмудашавандагон ҷой дода мешуд. 

3. Дар баъзе саҳифаҳои диссертатсия ва матни автореферат хатоҳои 

имлоию услубӣ низ ба чашм мерасанд, ки бартарафсозии онҳо ба 

манфиати кор хоҳад буд. 

Қайд кардан ба маврид аст, ки норасоиҳои ошкоршуда ҷузъӣ буда, 

арзиши комили илмӣ, муҳтаво ва аслияти кори диссертатсиониро 

наметавонанд коста гардонанд ва ба ҳеч далел дастовардҳои назарраси 

таҳқиқотии диссертатсияро халалдор намесозанд. 
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