
ДАРХОСТ 

барои қабули мутахассисони ҷавон ба ҷойҳои кории холӣ аз рӯи ихтисосҳои зерин дар соли 2019 

 

 

Муассисаи давлатии “Равшании Душанбешаҳр”-и МИҲД ш.Душанбе барои қабули мутахассисони соҳаи барқ ба ҷойҳои кори холӣ даъват 

менамояд. 

(мактуби №81 аз 07.05.19) 

 (ш.Душанбе, к.Карамов-62, тел. 224-51-02, 224-51-63) 

 

ДАРХОСТИ 

Кумитаи ҳолатҳои фавқулодда ва мудофиаи гражданнии назди ҳукумати ҶТ барои қабули мутахассисони ҷавон ба ҷойҳои кории холӣ аз 

рӯи ихтисосҳои зерин: 

(№10/1-706 аз 29.04.19) (ш.Душанбе, к.Лоҳутӣ 26, тел. 223-10-09, 221-91-19) 

Номгӯи ихтисосҳо 
Шумораи  

мутахассисон 

270101-01 – Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (мошинсозӣ) 2 нафар 

400102-04 – Низом ва технологияи иттилоотӣ (дар коркард ва пешниҳоди иттилоот) 3 нафар 

560202 – Геодезияи муҳандисӣ ва харитасозӣ 1 нафар 

700201 – Сохтмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ 1 нафар 

700201-05 – Лоиҳакашии биноҳо ва иншоот 2 нафар 

70402-01 – Системаҳои таъмини газу гармӣ ва ҳавотозакунӣ 1 нафар 

 

ДАРХОСТИ 

Кумитаи меъморӣ ва сохтмони назди Ҳукумати ҶТ барои қабули мутахассисони ҷавон ба ҷойҳои кори кории холӣ аз рӯи ихтисосҳои зерин:  

(мактуби №3/1087 аз 02.05.19) (ш.Душанбе, к.Ш. Ҳусейнзода 36, тел. 221-88-53, 223-02-00) 

Номгӯи ихтисосҳо Вазифа Шумора Суроға 

690101 – Меъморӣ бакалавр 4 нафар 1 ҷой дар ш.Душанбе, 3 ҷой дар КФ КВД “Лоиҳакаш”-и ш.Ваҳдат,  1 

ҷой дар “Лоиҳакаш”-и н.Рашт, 1 ҷой дар “Лоиҳакаш”-и н.А.Ҷомӣ,  1 

ҷой дар “Лоиҳакаш”-и н.Ховалинг, 2 ҷой дар “Лоиҳакаш”-и н. 

Тоҷикобод. 
магистр 5 нафар 

690101-09 – Дизайни муҳити меъморӣ магистр 1 нафар 1 ҷой дар ш.Душанбе 

700403-04 – Истифодабарии оқилона   ва  ҳифзи 

захираҳои обӣ 
магистр 1 нафар 1 ҷой дар ш.Душанбе 

700201-05 – Лоишакашии биноҳо ва иншоот бакалавр 2 нафар 3 ҷой дар КФ КВД “Лоиҳакаш”-и ш.Ваҳдат, 1 ҷой дар “Лоиҳакаш”-и н. 

А.Ҷомӣ магистр 2 нафар 

560202 – Геодезияи муҳандисӣ ва харитасозӣ бакалавр 2 нафар 2 ҷой дар КФ КВД “Лоиҳакаш”-и ш.Ваҳдат 



430103 – Таъмини барқ (аз рӯйи соҳаҳо) магистр 1 нафар 1 ҷой дар ш.Душанбе 

 

ДАРХОСТИ 

ҶСК “Тоҷикгидроэлектромонтаж” барои қабули мутахассисони ҷавон аз рӯи ихтисосҳои зерин: 

(мактуби № ГЛО/331 аз 01.05.19) (ш.Душанбе, к.Н.Ҳувайдуллоев 377/1, тел. 238-11-11, 238-13-13, 238-20-25) 

Номгӯи ихтисосҳо 

270101-01 – Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (мошинсозӣ) 

270101-02 – Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (нақлиёти автомобилӣ) 

270101-17 – Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (сохтмон) 

080101-09 – Таълими касбӣ (нақлиёти автомобилӣ) 

361101 – Таҷҳизот ва нақлиёти роҳ, сохтмонӣ ва борбардорӣ (аз руи соҳаҳо) 

370105-02 – Автомобил ва хоҷагии автомобилӣ 

330101-05 – Ҳифзи муҳандисии муҳити зист 

530105 – Автоматонии ҳаракатоварҳои электрикӣ 

560202 – Геодезия ва харитасозӣ 

690101 – Меъморӣ 

690101-09 – Дизайни муҳити меъморӣ 

700101 – Истеҳсоли масолеҳ, маснуот ва конструксияҳои сохтмонӣ 

700201 – Сохтмони саноатӣ ва шаҳрвандӣ 

700201-05 – Лоиҳакашии биноҳо ва иншоот 

700201-06 – Сохтмони зеризаминӣ ва шахтаҳо 

370205 – Сохтмони роҳи оҳан, роҳ ва хоҷагии роҳҳо 

700302-04 – Купрукҳо ва гузаргоҳҳои зеризаминии нақлиётӣ 

 

ДАРХОСТИ 

Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон  барои МД “Маркази кулли ҳисоббарорӣ” қабули мутахассисони ҷавонро дар асоси 

озмӯн аз рӯи ихтисосҳои зерин: 

(мактуби №10-72 аз 29.04.19) (ш.Душанбе, к.Бохтар 17, тел. 223-02-45, 221-43-75) 

Номгӯи ихтисосҳо 

270101-01 – Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (мошинсозӣ) 

270101-02 – Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (нақлиёти автомобилӣ) 

270101-10 – Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (энергетика) 

270101-17 – Иқтисодиёт ва ташкили истеҳсолот (сохтмон) 

530102 – Автоматонии системаҳои коркарди иттилоот 



 

ДАРХОСТИ 

Литсейи касби политехникии шаҳри Душанбе барои қабули мутахассисони ҷавон ба ҷойҳои кори кории холӣ аз рӯи ихтисосҳои зерин:  

(мактуби №55 аз 03.04.19) (ш.Душанбе, к.Р. Набиев 264, тел. 239-75-16) 

Омӯзгор барои ихтисосҳои 

Монтёри барқии таҷҳизотҳои барқии шиддаташон баланд 

Монтёри барқи оид ба таъмир ва хизматрасонии таҷҳизоти барқӣ 

Кафшергари газию барқӣ 

Механики барқӣ оид ба лифтҳо 

Системаи компютерӣ ва интернет технология 

Харрот  

 

ДАРХОСТИ 

Муассисаи давлатии нигоҳдории роҳҳои автомобилгарди н. Шаҳринав барои қабули мутахассисони ҷавон ба ҷойҳои кории холӣ аз рӯи 

ихтисосҳои зерин: 

(№48 аз 08.05.19) (н.Шаҳринав, к.Дӯстӣ 47, тел. 31-4-70) 

Номгӯи ихтисосҳо 
Шумораи  

мутахассисон 

Муҳандис иқтисодчии роҳсоз 1 нафар 

Челонгари барқӣ 1 нафар 

Мутахассиси корҳои компютерӣ 1 нафар 

 

ДАРХОСТИ 

Муассисаи давлатии Идораи хоҷагии роҳҳои автомобилгарди минтақаи Ҳисор барои қабули мутахассисони ҷавон ба ҷойҳои кории холӣ аз 

рӯи ихтисосҳои зерин: 

(№2/98 аз 10.05.19) (ш. Душанбе, шоҳроҳи Душанбе-Ваҳдат 9км, тел. 37-880-23-30, 37-880-63-87) 

Номгӯи ихтисосҳо 
Шумораи  

мутахассисон 

Муҳандис-роҳсоз 3 нафар 

 

ДАРХОСТИ 

Ширкати Холдингии Кушодаи “БАРҚИ ТОҶИК” барои қабули мутахассисони ҷавон ба ҷойҳои кории холӣ аз рӯи ихтисосҳои зерин: 

(№4/3261-7854 аз 23.05.19) (ш.Душанбе, к.И. Сомонӣ 64, тел. 235-86-66, 235-86-92) 

Номгӯи ихтисосҳо Макон 
Шумораи  

мутахассисон 



Номгӯи ихтисосҳо Макон 
Шумораи  

мутахассисон 

Муҳандис конструктори гурӯҳи 1 НБО-и Норак 1 нафар 

Муҳандиси дифои релегӣ ва автоматика НБО-и Варзоб 1 нафар 

Челонгари барқии дараҷаи 5 НБО-и Варзоб 1 нафар 

Барқчии воситаҳои алоқаи гурӯҳи 4 НБО-и Варзоб 1 нафар 

Челонгар таъмирчӣ НБО-и Варзоб 1 нафар 

430105 – Энергетикаи ҳароратии саноатӣ  ҶСК “Маркази барқу 

гармидиҳии Ёвон” 

1 нафар 

480104 – Технологияи саноати электрохимиявӣ 1 нафар 

Челонгар оид ба таъмири таҷҳизоти турбинаҳо  

ҶСК “Маркази истеҳсоли барқу 

гармидиҳӣ”-и ш.Душанбе 

1 нафар 

Челонгар оид ба таъмири таҷҳизоти дегҳо  1 нафар 

Машинисти таҷҳизоти дегҳо 1 нафар 

Челонгари барқӣ оид ба таъмири таҷҳизоти барқӣ 1 нафар 

Барои ШБ ш. Ваҳдат, ш. Ҳисор, н. Шаҳринав, н. Файзобод 

430103, 430101, 430102, 430104-03 
Шабакаҳои барқии марказӣ 4 нафар 

430102 – Низом ва шабакаҳои энергетикии барқӣ 

ҶСК ШБ Ёвон 

1 нафар 

430103 – Таъмини барқ  

 
1 нафар 

430102 – Низом ва шабакаҳои энергетикии барқӣ,  

430103 – Таъмини барқ, 430101 – Нерӯгоҳҳои барқӣ, 430104 – Истгоҳҳои барқии ҳароратӣ 

Назоратчӣ барои ҶСК ШБ 

ш.Кӯлоб 
19 нафар 

530104-03 – Автоматика ва ҳифзи релеии дастгоҳҳои барқӣ  
ҶСК ШБ  

Панҷакент 

2 нафар 

430105-05 – Манбаҳои барқароршавандаи ғайрианъанавии энергия 2 нафар 

430101 – Нерӯгоҳҳои барқӣ 2 нафар 

430101 – Нерӯгоҳҳои барқӣ, 430103 – Таъмини барқ ҶСК ШБ Рашт  6 нафар 

530104-03 – Автоматика ва ҳифзи релеии дастгоҳҳои барқӣ ҶСК ШБ Истаравшан 2 нафар 

530104-03 – Автоматика ва ҳифзи релеии дастгоҳҳои барқӣ 
ҶСК ШБ Исфара 

1 нафар 

430101 – Нерӯгоҳҳои барқӣ, 430103 – Таъмини барқ 2 нафар 

Ҳамагӣ  54 нафар 

 

ДАРХОСТИ 

ҶДММ “ТАЛКО Кемикал” барои қабули мутахассисони ҷавон ба ҷойҳои кории холӣ аз рӯи ихтисосҳои зерин: 

(№309/01 аз 29.05.19) (н. Ёвон, д. Пионерний, ҷамоати Чоргул, тел.: 933100556) 

Номгӯи ихтисосҳо 
Шумораи  

мутахассисон 



430101 – Нерӯгоҳҳои барқӣ  5 нафар 

430103 – Таъмини барқ  10 нафар 

530104-03 – Автоматика ва ҳифзи релеиӣ дастгоҳҳои электроэнергетикӣ 10 нафар 

430105 – Энергетикаи ҳароратии саноатӣ 5 нафар 

480101 – Технологияи химиявии моддаҳои ғайриорганикӣ, мавод ва маҳсулот 10 нафар 

480103 – Технологияи химиявии энергобарандаҳои таббиӣ ва маводҳои карбондор 10 нафар 

70402-01 – Системаҳои таъмини газу гармӣ ва ҳавотозакунӣ 5 нафар 

360101 – Технологияи мошинсозӣ 10 нафар 

Ҳамагӣ 65 нафар 

 

ДАРХОСТИ 

Институти геология, сохтмони ба заминҷунбӣ тобовар ва сейсмология барои қабули мутахассисони ҷавон ба ҷойҳои кори кории холӣ аз рӯи 

ихтисосҳои зерин:  

(мактуби №31003/23-2/150 аз 31.05.19) (ш.Душанбе, к. Айнӣ 267, тел. 225-77-69) 

Мудири лабораторияи палеонтология ва стратиграфия 

Мудири лабораторияи геодинамикаи фанерозой ва петрогенезис  

Мудири лабораторияи тадқиқоти  комплексии сейсмологӣ ва геофизикӣ 

Мудири лабораторияи баҳодиҳии хатарҳои сейсмикӣ 

Мудири лабораторияи ба заминҷунбӣ тобоварии иншоотҳои гидротехникӣ 

 

ДАРХОСТИ  

корхонаҳои саноатӣ ҷиҳати ба ҷои кор қабул наудани мутахассисони ҷавон дар соли 2019 

Индивидуальный  

№ Номгӯи корхона (№мактуб ва сана) 
Миқдори 

ҷойҳои 
корӣ 

Ихтисосҳо ва ному насаби пешниҳодшуда 

1.  ҶДММ “ИМО” (сод. №93 ва 94 аз 06-07.05.19) 
(ш.Душанбе, к. Л. Шералӣ 3, тел. 934443704) 2 нафар 

Авазов Муҳаммаднозим  Юлдошевич (гр. 530105, ш. Турсунзода, 4 мкр., 58 ут. 65, 
тел.:).   
Насриддинов Фаридун Мирсамарович (гр. 530105, н.Айнӣ, д.Ревад тел.:).   

2.  ҶСК “Тамохуш” (№09/42 аз 30.04.19) 
1 нафар 

Маҷидов Бахтиёр Орифович (гр. 530105, ш. Исфара, к. Ғафуров 52 а, тел.:  ). 
 

3.  ҶСК “Дастаи сайёри механиконидашудаи №42”-и 
ш. Конибодом (аз 20.04.19) 

1 нафар 
Шарипов Манучехр Нозирович (гр. 440101,  ш.Конибодом, к. Ленин 217, кв. 57, 
тел.:  928889638, 929600809). 

4.  ҶСК “Тоҷикгидроэлектромонтаж” (№ГЛО/160 аз 
07.03.19) 

1 нафар 
Аминов Фирӯз Фаррухович (гр. 530105, н. Айнӣ, д. Шамтуч, тел.:  

5.  КВД ПИТЛ “Душанбешаҳрсоз”(№75 аз 10.05.19) 1 нафар Раҷабов Санҷар Умедҷонович (гр. 530105-01А, ш. Турсунзода, ҷ. Қаратоғ, 



№ Номгӯи корхона (№мактуб ва сана) 
Миқдори 

ҷойҳои 
корӣ 

Ихтисосҳо ва ному насаби пешниҳодшуда 

(ш.Душанбе, к. Н.Қарабоев 48, тел. 233-32-21, 
233-74-97) 

д.Зарнисор, тел.: 917332215) 

6.  ҶСК “СТС Иншоот” (№2/116 аз 30.05.19) 
(ш.Душанбе, к. Чортеппа 3/5 тел. 378-81-50-91) 

1 нафар 
Бобоев Хусрав Одилович (гр. 700201Б1, н. Фирдавсӣ куч. Н.Қарабоев 120 кв. 22) 

7.  КДММ Автосервис ва савдои ба номи “ВАЙС” ” 
(№41 аз 15.05.19), (ш.Душанбе, к. Айнӣ 128 тел. 
225-82-57, 225-82-77, 225-82-56) 

1 нафар 
Файзуллозода санои Ибодулло (гр. 360801А, ш. Ваҳдат ҷ. д. Баҳор) 

8.  ҶДММ “”Сомон-S” (№16 аз 22.05.19), 
(ш.Душанбе, к. М. Маҳмадали 88) 

1 нафар 
Ҳоҷиев Дилшод Ҳикматуллоевич (гр. 700201Б2, н. Сино к. А.Сино 132/6 кв. 1) 

 


