
ДАСТУРАМАЛ БАРОИ ПУР КАРДАНИ ИДОРАИ ШАХСИИ 

ДОВТАЛАБОНИ ХОРИҶИИ САФУ 

Барои пешниҳоди ҳуҷҷатҳо барои дохил шудан ба Донишгоҳи федералии 

Шимолӣ (Арктика) дар шакли электронӣ, шумо бояд дар суратҳисоби шахсии 

довталаби хориҷӣ сабти ном шавед. 

1) Бо истинод пайравӣ кунед: https://lkia.narfu.ru/ ва дар кунҷи болоии рости 

саҳифаи оғоз «ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ»  ро зер кунед 

 

2) Майдонҳои саҳифаи сабти номро пур кунед. Боварӣ ҳосил намоед, ки суроғаи 

дурусти почтаи электрониро ворид кардед, зеро дархосте барои тасдиқи сабти 

номи шумо хоҳад омад. Паролеро, ки шумо барои ворид кардан ихтироъ кардаед, 

дар хотир доред ё нависед! 

 

https://lkia.narfu.ru/


3) Пас аз ба қайд гирифтан, ба почтаи шумо мактуб бо маълумот дар бораи 

тасдиқи бақайдгирӣ фиристода мешавад. 

 

Мактуб аз САФУ дар бораи тасдиқи бақайдгирӣ: 

 

Барои тасдиқи сабти номи худ аз истиноди дар ин нома овардашуда пайравӣ 

кунед. 

Ба майдонҳо ворид шавед: 

E-mail: Суроғаи почтаи электронии шумо, ки ҳангоми бақайдгирӣ нишон додаед. 

Пароль: пароле, ки шумо ҳангоми бақайдгирӣ ихтироъ кардаед.  

Кнопкаро клик кунед «ВОЙТИ» 

 

 

 

 



4) Пас аз ба итмом расонидани тартиби воридшавӣ, шумо дар саҳифаи аризаатон 

барои омӯзиш дар САФУ роҳ хоҳед ёфт. 

Майдонҳои бо ситорача (*) қайдшуда ҳатмист. 

Саволнома ба якчанд бахш тақсим карда шудааст, пас аз ҳар як бахш тугмаи 

«СОХРАНИТЬ ЧЕРНОВИК» мавҷуд аст. Шумо метавонед сабтҳои худро 

захира кунед ва баъдтар ба пур кардани бобҳои зерин баргардед. 

 

ДАР МАРҲИЛАИ  МАЪЛУМОТИ ШАХСИ «ЛИЧНЫЕ ДАННЫЕ»  

МАЙДОНҲОИ ЗАРУРИРО ПУР КУНЕД: 

гражданство - кишвареро интихоб кунед, ки шумо шаҳрванди он ҳастед. Агар 

шумо шаҳрванди якчанд кишвар бошед, лутфан ҳамаи шаҳрвандиро нишон 

диҳед. 

Фото - агар хоҳед, метавонед акси худро бор кунед.  

Ваша фамилия латиницей, как в паспорте - Насаби шумо ба забони лотинӣ, 

тавре ки дар шиносномаатон ҳастед  мисол: IVANOV 

Ваше имя латиницей, как в паспорте - Номи шумо бо ҳарфҳои лотинӣ, чунон 

ки дар шиносномаатон мисол: IVAN  

Фамилия - Насаби шумо бо сириллик  мисол: ИВАНОВ  

Имя - Номи шумо бо сириллик  мисол: ИВАН 

Ваше отчество кириллицей (при наличии) - Номи падари шумо бо сириллик 

(агар бошад) мисол: ИВАНОВИЧ 



Место рождения согласно паспорту - Ҷои таваллуд тибқи шиноснома  мувофиқи 

тарҷума, ба забони русӣ пур карда мешавад. 

Дата рождения - Санаи таваллуд:  

Пол: мужской/женский - Ҷинс: мард / зан  

«Имею статус соотечественника» Ман мақоми ҳамватанро дорам: агар ин 

тавр бошад, қуттиро, қайд кунед. □ 

1. Ҳамватанон шахсоне мебошанд, ки дар як давлат таваллуд шудаанд, дар он ҷо 

зиндагӣ мекунанд ё зиндагӣ мекарданд ва дорои аломатҳои муштараки забон, 

таърих, мероси фарҳангӣ, анъана ва урфу одатҳо, инчунин наслҳои ин шахсон дар 

хатти рости поёншаванда мебошанд. 

2. Ҳамватанони бурунмарзӣ (минбаъд - ҳамватанон) шаҳрвандони Федератсияи 

Россия мебошанд, ки берун аз ҳудуди Федератсияи Россия доимӣ зиндагӣ 

мекунанд. 

3. Ҳамватанон инчунин шахсон ва наслҳои онҳое эътироф мешаванд, ки берун аз 

қаламрави Федератсияи Россия зиндагӣ мекунанд ва одатан ба халқҳое тааллуқ 

доранд, ки дар қаламрави Федератсияи Россия истиқомат доранд, инчунин онҳое, 

ки ба манфиати робитаҳои маънавӣ, фарҳангӣ ва ҳуқуқӣ бо Федератсияи Россия 

интихоби озод кардаанд, шахсоне, ки хешовандонашон дар хатти мустақими боло 

баромадан қаблан дар қаламрави Федератсияи Россия зиндагӣ мекарданд, аз 

ҷумла: 

o шахсоне, ки шаҳрвандони Иттифоки Республикахои Советии Социалистй < 

СССР > буда, дар давлатҳои ба ҳайати ИРСС < СССР > иқомат дошта, 

шаҳрвандии ин давлатҳоро гирифтаанд ё шахсони бешаҳрванд шудаанд; 

o эй муҳоҷирон (муҳоҷирон) аз давлати Русия, ҷумҳурии Русия, РСФСР, СССР ва 

Федератсияи Русия, ки шаҳрвандии дахлдор доштанд ва шаҳрвандони давлати 

хориҷӣ ё шахсони бешаҳрвандӣ шуданд. 

Барои шаҳрвандон аз кишварҳои Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил < СНГ > 

(Ҷумҳурии Озарбойҷон, Ҷумҳурии Арманистон, Ҷумҳурии Беларус, Ҷумҳурии 

Қазоқистон, Ҷумҳурии Қирғизистон, Ҷумҳурии Молдова, Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Туркманистон, Ҷумҳурии Ӯзбекистон, Украина) , тааллуқ доштан ба ин категория 

имкон медиҳад, ки аз ҳисоби буҷа ба донишгоҳи Русия дохил шавем. 

Шарҳ! *Обратите внимание! Шаҳрвандони Беларуссия, Қазоқистон, 

Қирғизистон ва Тоҷикистон ба гузоштани ин қуттӣ ҳоҷат надоранд! 

Наҷоти маълумотеро, ки шумо ворид кардаед, бо истифодаи тугмаи эҳтиёти 

сиёҳнавис «СОХРАНИТЬ ЧЕРНОВИК» фаромӯш накунед 

Барои гузаштан ба пур кардани марҳилаи навбатии барнома, тугмаи "ҚАДАМИ 

НАВБАТИ" «СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ»-ро клик кунед 



 

5) Марҳилаи дархости "МАATЛУМОТИ ПАСПОРТ" «ПАСПОРТНЫЕ 

ДАННЫЕ» 

 

Шумо бояд майдонҳои зеринро пур кунед: «» 

ID шиноснома- «номер паспорта» 

Cанаи додани шиноснома- «дата выдачи паспорта» 

Интиҳои эътибори шиноснома - «паспорт действителен до» 

Макоми шаходатномадиханда- «кем выдан» 

Суроғаи бақайдгирӣ- «адрес регистрации» 

Аз рӯи маълумоти шаҳодатномаи хориҷӣ. Ҳама маълумот тибқи тарҷума - ба 

забони русӣ пур карда мешавад. 

Шумо инчунин бояд нусхаи сканшудаи шиносномаи хориҷии худро бор тарҷумаи 

нотариалии он ворит кунед. 

Наҷоти маълумотеро, ки шумо ворид кардаед, бо истифодаи тугмаи эҳтиёти 

сиёҳнавис «СОХРАНИТЬ ЧЕРНОВИК» фаромӯш накунед 

Барои гузаштан ба пур кардани марҳилаи навбатии барнома, тугмаи "ҚАДАМИ 

НАВБАТИ" «СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ»-ро клик кунед 



6) Марҳилаи дархости Суроғаи Манзил «АДРЕС ПРОЖИВАНИЯ» 

 

Шумо бояд майдонҳои зеринро пур кунед: 

Кишвар «Страна» - кишвари зистатонро нишон медиҳад 

Рамзи почта «Почтовый индекс» 

 Вилоят / иёлот / минтақа - «Область/штат/регион» 

Шаҳр / маҳал - «Город/населенный пункт» 

Кӯча, хона, бино, иморат, манзил - «Улица, дом, корпус, строение, квартира»  

*Шарҳ! *Обратите внимание! Ҳама маълумот бо забони русӣ пур карда 

мешавад. 

Наҷоти маълумотеро, ки шумо ворид кардаед, бо истифодаи тугмаи эҳтиёти 

сиёҳнавис «СОХРАНИТЬ ЧЕРНОВИК» фаромӯш накунед 

Барои гузаштан ба пур кардани марҳилаи навбатии барнома, тугмаи "ҚАДАМИ 

НАВБАТИ" «СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ»-ро клик кунед 

 

7) Марҳилаи дархости "ТАМОС" «КОНТАКТЫ» 



 

Шумо бояд майдонҳои зеринро пур кунед: 

E-mail - суроғаи почтаи электронии худро нависед 

Мобильный телефон - рақами телефони мобилии худро ворид кунед 

Шумо инчунин метавонед алоқаҳоятонро дар ҳама гуна паёмбарон ё шабакаҳои 

иҷтимоӣ нишон диҳед, то мо ҳамеша бо шумо тамос гирем. 

Наҷоти маълумотеро, ки шумо ворид кардаед, бо истифодаи тугмаи эҳтиёти 

сиёҳнавис «СОХРАНИТЬ ЧЕРНОВИК» фаромӯш накунед. 

Барои гузаштан ба пур кардани марҳилаи навбатии барнома, тугмаи "ҚАДАМИ 

НАВБАТИ" «СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ»-ро клик кунед. 

8) Марҳилаи дархост "Тамосҳои намояндагон" «КОНТАКТЫ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ» 



 

Шумо бояд майдонҳои зеринро бо маълумот дар бораи намояндаи худ - 

хешованде, ки ҳангоми гум кардани тамос бо шумо тамос гирифта метавонем, пур 

кунед: 

Представитель: степень родства - Намоянда: дараҷаи хешутаборӣ 

Имя Вашего представителя - Номи намояндаи худ 

Фамилия Вашего представителя - Насаби намояндаи шумо  

Отчество Вашего представителя - Номи падари намояндаи шумо 

Телефон представителя - Телефони намояндаатон 

E-mail представителя - Почтаи электронии намоянда  

*Шарҳ! *Обратите внимание! пур кардани  маълумоти намоянда  ҳатмӣст. 

 

Наҷоти маълумотеро, ки шумо ворид кардаед, бо истифодаи тугмаи эҳтиёти 

сиёҳнавис «СОХРАНИТЬ ЧЕРНОВИК» фаромӯш накунед. 

Барои гузаштан ба пур кардани марҳилаи навбатии барнома, тугмаи "ҚАДАМИ 

НАВБАТИ" «СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ»-ро клик кунед. 



 

 

9) Марҳилаи дархости маълумоти таҳсилот: «СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ» 

 

 

Шумо бояд майдонҳои зеринро пур кунед: 

Сатҳи  таҳсилотро  «Образование: уровень»  - аз рӯйхати афтанда сатҳи 

маълумотеро, ки ҳоло доред, интихоб кунед. 

 

Маълумот: номи ҳуҷҷат «Образование: название документа»: - масалан, 

шаҳодатнома / диплом ва ғ. 



Маълумоти  «Образование: серия и номер документа об образовании»: - серия 

ва шумораи ҳуҷҷати таҳсилоти. 

Маълумоти  «Образование: наименование оконченного учебного заведения»: - 

номи муассисаи таълимии хатмкарда. 

Маълумоти  «Образование: страна»: - кишвар. 

Маълумоти  «Образование: город» :- шаҳр 

Маълумоти  «Образование: Улица, дом, корпус, строение»:- Кӯча, хона, бино, 

иморат, манзил. 

Маълумоти  «Образование: год окончания» : - соли хотимавӣ. 

Маълумоти  «Образование: дата выдачи документа об образовании» :- санаи 

додани ҳуҷҷати таълимӣ. 

*Шарҳ! *Обратите внимание! Ҳама маълумот тибқи тарҷумаи нотариалии 

ҳуҷҷати таҳсилоти шумо ба забони русӣ пур карда мешавад. 

Инчунин шумо бояд нусхаи сканшудаи ҳуҷҷат ва замимаҳои таҳсилоти худро 

бо баҳо ва тарҷумаи нотариалии он бор кунед. Илова ба диплом бо баҳо инчунин 

бояд тарҷумаи нотариалӣ тасдиқ карда шавад. 

*Шарҳ! *Обратите внимание!  Агар дар вақти пур кардани ариза шумо то 

ҳол ҳуҷҷати худро дар бораи таҳсилот нагирифта бошед, шумо метавонед 

маълумоти онро пур карда, нусхаи сканершуда ва тарҷумаро баъдтар, вале на 

дертар аз 1 июл бор кунед. 

 

*Шарҳ! *Обратите внимание! Имлои насаб, ном ва номи падари шумо бояд 

дар ҳама тарҷумаҳо бидуни истисно яксон бошад: ҳангоми тарҷумаи 

шиноснома, диплом ва замимаи он, дар тарҷумаи шаҳодатномаи тавалуд. 

 

МУҲИМ 

 

* Агар нусхаи аслии диплом аслан бо забони русӣ таҳия шуда бошад ва инчунин 

мӯҳр (печать) бо забони русӣ бошад, ба тарҷума ниёзе нест.  

* Агар нусхаи аслии диплом ба забони русӣ бошад, АММО мӯҳр ба забони 

кишвари истиқомати шумост, лутфан мӯҳрро тарҷума кунед. 
 

Наҷоти маълумотеро, ки шумо ворид кардаед, бо истифодаи тугмаи эҳтиёти 

сиёҳнавис «СОХРАНИТЬ ЧЕРНОВИК» фаромӯш накунед. 

Барои гузаштан ба пур кардани марҳилаи навбатии барнома, тугмаи "ҚАДАМИ 

НАВБАТИ" «СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ»-ро клик кунед. 



 

10) МАРҲИЛАИ:«ЗАЯВЛЕНИЕ НА ОБУЧЕНИЕ» АРИЗА БАРОИ ТАХСИЛОТ 

 
 

Агар шумо бори аввал маълумоти олӣ гиред, пас қуттиро қайд кунед □ 

 
Сипас, 6 самти таҳсилро бо тартиби афзалиятнокатон нишон диҳед, ки дар ҷои 

аввал майдоне, ки шумо аввал таҳсил кардан мехоҳед ва дар ҷои шашум 

минтақае, ки шумо мехоҳед охирин таҳсил кунед. 

 

Дар ҳар яке аз 6 самти интихобшуда, майдонҳоро пур кунед: 

 

Шакли таҳсил: Форма обучения - аз рӯйхати афтанда интихоб кунед. 

 
 



Самти таълим / ихтисос: Направление подготовки/специальность - аз рӯйхати 

афтандаи ихтисосҳо мувофиқи санҷишҳои гузаронидашуда самт интихоб кунед. 
 

Маблағгузорӣ: Финансирование - аз рӯйхати афтанда интихоб кунед, ки оё шумо 

мехоҳед аз ҳисоби буҷа таҳсил кунед ё дар асоси шартнома (пулакӣ) 

 
 

Рақобат {Конкурс} - аз рӯйхати афтанда, самти ба САФУ дохил шавиатонро  

интихоб кунед.  

 

1. Дар доираи квотаи муқаррарнамудаи Қарори Ҳукумати Федератсияи Россия аз 

8 октябри соли 2013 № 891, аз ҳисоби маблағҳои буҷетии Ҳукумати 

Федератсияи Россия бо дастгирии стипендия, новобаста аз фаъолияти таълимӣ. 

2. Дар асоси баробарӣ бо довталабони Русия дар доираи як озмуни 

умумиҷумҳуриявӣ барои ҷойҳои буҷавии САФУ аз рӯи натиҷаҳои имтиҳонҳои 

дохилшавӣ, ки мустақилона аз ҷониби донишгоҳ гузаронида мешавад. 

 

 
 

Дастовардҳои инфиродӣ {Индивидуальные достижения} - аз рӯйхати афтанда 

интихоб кунед. 

Ҳамчун дастоварди инфиродӣ дар соли 2021, инҳо ба назар гирифта мешаванд: 

- дипломи ғолиби чемпионати малакаҳои касбии WorldSkills Russia 

 
 

Агар шумо дар давоми таҳсил ба хобгоҳ ниезманд  бошед, пас қуттиро қайд 

кунед-{Если Вы нуждаетесь в предоставлении общежития на период 

обучения}-□  



 
Сипас,{способ возврата поданных документов} усули баргардонидани 

ҳуҷҷатҳои пешниҳодшударо дар сурати роҳ надодан ба таҳсил дар САФУ  ва 

пешниҳоди ҳуҷҷатҳои аслиро нишон диҳед: 

 
 

Пас аз пур кардани марҳилаҳои қаблии дархост барои омӯзиш, система ба таври 

худкор файлики аризаи пуркардашударо  тавлид мекунад. 
 

Тугмаи «СКАЧАТЬ ЗАПОЛНЕННОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ», "БАРГИРИФТИ 

АРИЗАИ ПУРКАРДАШУДАРО" пахш кунед, пас: 
 дурустии маълумоти воридкардаатонро тафтиш кунед 

 аризаро чоп кунед 

 имзои худро гузоред 

 загрузите сканированную копию заявления в окно 

 нусхаи сканшудаи замимаро ба равзанаи ИЛОВАИ ФАЙЛ «ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ» бор кунед 

 
 

Подписанное согласие на зачисление – Розигии имзошудани номнавис - 

принсипи пур кардан як аст: 
 дурустии маълумоти воридкардаатонро тафтиш кунед 

 аризаро чоп кунед 

 имзои худро гузоред 

 загрузите сканированную копию заявления в окно 

 нусхаи сканшудаи замимаро ба равзанаи ИЛОВАИ ФАЙЛ «ЗАГРУЗИТЬ ФАЙЛ» бор кунед 
 



 
 

Нигоҳ доштани маълумоти воридкардаи худро бо истифодаи тугмаи эҳтиёти 

сиёҳнавис «СОХРАНИТЬ ЧЕРНОВИК» фаромӯш накунед ва онҳоро бо 

истифодаи тугмаи Барои тафтиш «ОТПРАВИТЬ НА ПРОВЕРКУ» - фиристед. 

 

13) Пас аз пур кардан ва фиристодани ариза, шумо метавонед ду банди 

боқимондаи дархост, дар барои омӯзиши маълумотномаи тиббӣ -» ва Маълумоти 

иловагӣ -«ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ»- ро метавонад пур кунад. 

 

МАЪЛУМОТНОМАИ ТИББӢ- «МЕДИЦИНСКИЕ СПРАВКИ 

 

Дар ин марҳила, ба шумо лозим аст, ки зеркашӣ ( загрузить ) кунед: 



 нусхаи маълумотномаи флюорография 

 Шаҳодатномаи тиббии 086-У танҳо барои самтҳои зерини таълими зарур аст: 

 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 

13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 
44.03.01 Педагогическое образование 

44.03.02 Психолого-педагогическое образование 
44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование 

44.03.05 Педагогическое образование с двумя профилями подготовки 
14.03.02 Ядерные физика и технологии 

21.05.02 Прикладная геология 
21.05.04 Горное дело 

23.05.01 Наземные транспортно-технологические средства 
44.05.01 Педагогика и психология девиантного поведения 

 

Агар ба шумо шароити махсуси супоридани имтиҳонҳои дохилшавӣ бо сабаби 

маъюбӣ ниезманд бошед, дар майдони холӣ рӯйхати имтиҳонҳои қабул ва 

шароити махсусро нишон диҳед. 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ - МАЪЛУМОТИ ИЛОВАГӢ 

 

Дар ин ҷо шумо метавонед маълумоти зеринро ворид кунед: 
 



Если Вы не владеете русским языком, то поставьте галочку в окне - Агар 

шумо забони русиро намедонед, пас қуттиро қайд кунед □ 

 
 
 
Шумо чӣ тавр дар бораи  Донишгоҳи федералии Шимолӣ (Арктика)  бадарак шунидед? 
 

Маълумоти иловагӣ дар бораи дастовардҳо «Дополнительная информация о 

достижениях» - бор кардани файлҳои иловагӣ имконпазир аст. 

 

Дар марҳилаи номнависӣ, пас аз гирифтани маълумот дар бораи гузаштан аз 

интихоби озмунӣ ва қабул ба САФУ, шумо метавонед маълумотро дар бораи 

омадани худ ба САФУ (Архангельск) нишон диҳед, то мо вохӯрии шуморо ба 

тартиб орем: 
 

 

 Дата и время прибытия в САФУ -  Сана ва вақти омадан ба САФУ 

 Вид транспорта -  Намуди нақлиёт 

 Номер рейса - Рақами парвоз 

 Номер вагона - Рақами вагон 

 Наличие сопровождающих лиц -  Ҳузури шахсони ҳамроҳ 

 Кто сопровождает -  Кӣ ҳамроҳӣ мекунад 
 

 


