ТАВСИФНОМА
ба хатмкардаи факултети ... ДМТ
Дороев Љамшед Гулович, соли таваллудаш: 1989,
миллаташ: тољик
Дороев Љомосб Гарсевасович солњои солњои 20...- 20... дар факултети мазкур тањсил
намудааст. Дар муддати тањсил ў худро чун донишљўи намунавї нишон медод. Донишў
саводи ў лоиќи таъриф аст, чи аз фанњои тахассусї ва чи аз фанњои ѓайритахассусї њамвора
бањои хубу аъло мегирифт.
Интизоми Дороев Љ. Г. намунавї аст. Бо њамсабаќон ва устодонаш доимо муносибати
хубу шоистаи тањсинро нигањ медошт. Дар муддати панљ соли тањсилаш њељ кас аз болои ў
шикояте накардааст. Нисбати ахлоќу рафтораш њељ гоњ аз љониби садорати факултет
мавриди огоњї ва муљозоти расмии дохилифакултавї ќарор нагирифтааст. Дар ин бобат,
махсусан, роњбарияти Иттифоќи љавонони факулта нисбат ба ў назари нек ва сазовори
тањсин дошт ва доимо номи ўро дар маљлисњои факултавї дар радифи донишљўёни
хушахлоќу хушинтизом ва намунавї мегирифт.
Номбурда дар ташкилињои расмї ва чорабинињои маъмуриву анъанавии факултет ва
донишгоњ аксаран иштироки фаъол дошт. Дар аксарияти шанбегињое, ки ба хотири
тозагиву назофат ва зебогардонии атрофи бинои факултет ва донишгоњ мегузаштанд, бо
ќобилияту рафтори шоиста иштирок менамуд. Дар чорабинињои фарњангиву илмї худро
хуб нишон медод. Дар Љашни Наврўз, 8- уми март (Рўзи байналхалќии занон), 23- юми
феврал (Рўзи Артиши миллї), ки њар сол дар сатњи љумњуриявї таљлил мегарданд, яке аз
баррандагон ва баромадкунандагони фаъоли кофересияњои љашнї буд, ки бо суханронињо,
баромадњои табрикотї ва маърўзањои шавќовараш ба ин чорабинињои љашнї њусни дигар
мебахшид. Дар конфронсњои анъанавии илмї низ, ки њар сол бахшида ба Рўзи дониш, Рўзи
забони тољикї, Рўзи илм ва монанди инњо дар факултет ва донишгоњ баргузор
мегардиданд, иштироки фаъол дошт. Њатто, чанд маќолаи илмии худро дар мавзўъњои
ихтисосї дар маљмўаи илмии донишгоњ бо кўшишу рањнамоии устодони факултет ба чоп
расондааст.
Бо ин фаъолиятњои амаалии худ аз љониби садорати факулта ва раёсати донишогоњ
борњо бо ихтихорномањову сарфарозномањо мушарраф гардидааст.
Тавассути донишу мањорати шоиста ва интизому ахлоќи намунавияш Дороев Љ. Г.
ќобилияту истеъдоди дар муассисањои таълимї фаъолият намуданро дорад.
Тавсифнома ба мудирияти мактаби миёнаи њамагонии № ... шањри ... пешнињод
мешавад.
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