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1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 
 

1. Муассисаи давлатии таълимии Донишгоњи 

давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин 

Айнї аввалин маротиба њамчун Институти олии агро-

педагогї 18 июли соли 1931 таъсис ѐфта, мутобиќи 

ќарори Шўрои Олии Љумњурии Тољикистон аз 8 марти 

соли 1939 ба он номи сардафтари адабиѐти Украина- 

Т.Г. Шевченко гузошта шудааст. 

Барои хизматњояш дар тайѐр намудани мутахас-

сисони омўзгорї муассисаи мазкур тибќи ќарори 

Шўрои Олии ИЉШС аз 16 декабри соли 1981 бо ор-

дени «Дўстии халќњо» мукофотонида шудааст. 

Дар асоси ќарори Шўрои Олии Љумњурии 

Тољикистон аз 3 сентябри соли 1991, №316 номи ин-

ститут таѓйир ѐфта, он ба номи олиму омўзгори ши-

нохтаи тољик- Ќандил Љўраев гузошта шудааст. 

Мутобиќи ќарори Шўрои Олии Љумњурии 

Тољикистон аз 19 августи соли 1992, №73-0 (А) Ин-

ститути давлатии омўзгории Душанбе ба номи 

Ќандил Љўраев ба Донишгоњи давлатии омўзгории 

Душанбе ба номи Ќандил Љўраев табдил дода шуда-

аст.  

Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 

январи соли 1997, №5 номи Донишгоњи давлатии 

омўзгории Душанбе ба номи Ќандил Љўраев таѓйир 

ѐфта, он Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон 

ба номи Ќандил Љўраев номида шудааст.  

Бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 3 
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апрели соли 2007, №192 ба номи Донишгоњ боз таѓйирот 

ворид шуда, он номи «Донишгоњи давлатии омўзгории 

Тољикистон ба номи Садриддин Айнї» -ро гирифтааст.  

2. Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон 

ба номи Садриддин Айнї ба система ва ташкилотњои 

Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон до-

хил гардида, муассиси он Њукумати Љумњурии 

Тољикистон мебошад ва маќоми идоракунии он Ва-

зорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон (мин-

баъд – Муассис) аст. 

3. Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба 

номи Садриддин Айнї (минбаъд – Донишгоњ) шахси 

њуќуќї буда, дорои баланси мустаќил, суратњисоби яго-

наи љорї (бо асъори миллї ва хориљї) дар муассисањои 

бонкии давлатї ва тиљоратии ќаламрави Љумњурии 

Тољикистон мебошад. Њамчунон соњиби мўњр, бланка 

бо Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон буда, 

њуќуќи сабти номи худро бо забони давлатию русї до-

рад. Донишгоњ њуљљатгузорї, њисобдории давлатї ва 

амсоли онњоро мутобиќи тартиби муќаррарнамудаи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амалї менамояд. 

4. Фаъолияти Донишгоњ аз њисоби маблаѓњои 

буљети давлатї ва маблаѓњои ѓайрибуљетї таъмин 

карда мешавад. 

5. Донишгоњ дар мувофиќа бо муассис барои 

пешбурди фаъолияти байналмилалии гуманитарї ва 

иќтисодии берунї њуќуќ дорад ва метавонад фили-

алњо ва намояндагињои худро дар љумњурї ва хориљ 

аз он таъсис дињад. 
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6. Донишгоњ фаъолияти худро мутобиќи Кон-

ститутсия (Сарќонун) -и Љумњурии Тољикистон, 

ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

маориф», «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањси-

лоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», ко-

дексњои Љумњурии Тољикистон, амру фармонњои 

Президенти Љумњурии Тољикистон, ќарорњо ва фар-

моишњои Њукумати Љумњурии Тољикистон, «Низо-

мномаи намунавї оид ба муассисаи таълимии тањси-

лоти олии касбии Љумњурии Тољикистон», санадњои 

меъѐрии Вазорати маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон, њамин Оиннома ва дигар санадњои 

меъѐрии њуќуќї амалї мегардонад. 

Санадњои дохилї (локалї), ки самтњои алоњидаи 

фаъолияти Донишгоњро ба танзим медароранд дар 

асоси њамин Оиннома тањияву тасдиќ гардида, 

мавриди амал ќарор мегиранд. 

7. Донишгоњ аз рўи ўњдадорињои худ бо ма-

блаѓњои пулии дар ихтиѐраш буда масъул мебошад. 

Дар мавриди нарасидани маблаѓњои Донишгоњ аз 

рўи моддањои харољот тибќи муќаррароти мављуда 

Муассис масъулияти онро бар дўши худ мегирад. 

8. Номи расмии Донишгоњ бо забонњои тољикї, 

русї ва англисї чунин мебошад: 

- бо забони тољикї - Муассисаи давлатии таъли-

мии «Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба 

номи Садриддин Айнї»;  

- бо забони русї - Государственное образователь-

ное учереждение «Таджикский государственный педаго-
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гический университет имени Садриддина Айни»; 

- бо забони англисї – A State educational institu-

tion «Tajik state pedagogical university named by Sa-

driddin Aini». 

9. Суроѓаи њуќуќии «Донишгоњи давлатии 

омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї» ба 

таври зайл аст: 734003, Љумњурии Тољикистон, шањри 

Душанбе, хиѐбони Рўдакї, 121. Телефон: (992-37) 224-

13- 83, Факс: (992-37) 224.13.83; сомона: www.tgpu.tj 

Почтаи электронї E-mail: ddot@tgpu.tj. 

 

2. СОЊИБИХТИЁРЇ ВА ОЗОДИЊОИ  

АКАДЕМИИ ДОНИШГОЊ 
 

10. Донишгоњ дар доираи Стандарти давлатии 

муассисањои тањсилоти олии касбї дар Љумњурии 

Тољикистон амал намуда, ба њар як иштирокчии ил-

мию академии худ њуќуќи интихоби навъи таълим, 

усулњои тадрис ва машѓул шудан ба корњои илмї - 

татќиќотиро кафолат медињад ва барои истифодаи 

озодонаи ахбори зарурї дар љараѐни таълим ва 

тадќиќоти илмї замина фароњам меоварад. 

11. Донишгоњ тибќи ќонунњои Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи маориф» ва «Дар бораи 

тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимї» соњибихтиѐр буда, му-

стаќилона ќарорњо ќабул менамояд ва фаъоли-

ятњоеро, ки аз Оинномаи мазкур бар меоянд, амалї 

мегардонад. 
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12. Дахолати маќомоти идоракунии давлатї ба 

фаъолияти таълимї, илмї, хољагї ва дигар корњои 

Донишгоњ танњо дар њолатњои муќаррарнамудаи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон сурат мегирад. 

 13. Донишгоњ комплекси таълимї, илмию ис-

тењсолї ва хизматрасонии муассис ба шумор рафта, 

метавонад дар бахши таълим: коллељњо, марказњои 

омўзишї, литсейњо, мактаби тањсилоти умумї; дар 

бахши илмї-тањќиќотї: паркњои технологї, бизнес-

инкубаторњо, марказњои илмї-инноватсионї, 

пажўњишгоњњои тадќиќотї-илмї; дар бахши ис-

тењсолї; корхонањои хурди таълимї-истењсолї ва ди-

гар намудњои хизматрасониро дар мувофиќа бо Муа-

ссис ташкил намояд. 

14. Соњибихтиѐрї ва озодињои академї шарти 

зарурї барои кафолати иљрои уњдадорињои До-

нишгоњ мањсуб меѐбанд. 

15. Донишгоњ дар интихоб ва љобаљогузории 

кадрњо, фаъолияти таълимї, илмї, истењсолї, моли-

явї, хољагдорї ва дигар самтњои фаъолияти худ му-

тобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва Оин-

номаи мазкур мустаќил мебошад. 

16. Донишгоњ бо тартиби муќаррарнамудаи 

маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф ва 

илм технологияи тањсили фосилавиро љињати татбиќи 

барномањои таълимї ќисман ѐ дар њаљми пурра ис-

тифода менамояд. 

 17. Донишгоњ дар мувофиќа бо маќомоти 

љумњуриявии давлатии идораи маориф ва илм ра-
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ванди таълимро дар асоси технологияи инноватсионї 

ва низоми кредитии тањсилот ташкил ва љорї мена-

мояд. 

 18. Соњибихтиѐрї шакли муњимтарини ташкили 

раванди таълим ва тадбирњои академї буда, 

масъулияти давлатии Донишгоњро дар назди Муас-

сис муайян менамояд. 

 19. Муносибати байни Муассис ва Донишгоњ 

тавассути шартномаи дуљониба муайян мегардад.  

 Муассис дар доираи ваколатњои худ иљрои 

ќонунњои Љумњурии Тољикистон, риояи замимаи 

иљозатномањо, инчунин фаъолияти таълимї, илмї, 

истењсолї, инноватсионї ва молиявию хољагии До-

нишгоњро тибќи талаботи Оинномаи мазкур назорат 

менамояд ва санљиш мебарад. 

20. Муассис ва маќомоти давлатии идораи 

маориф ва илм дар њудуди салоњияти худ барои 

пешбурди фаъолияти таълимии Донишгоњ пас аз гу-

заронидани аттестатсия ва аккредитатсияи давлатї 

ба он Иљозатнома (литсензия) ва Шањодатнома оид 

ба њуќуќи пешбурди фаъолияти таълимиро пешнињод 

менамояд ва риояи онњоро назорат мекунад. 

21. Донишгоњ ба њайати профессорону омўзгорон, 

кормандони илмї ва донишљўѐни худ озодињои акаде-

мї дода, дар интихоби усулњои таълим дар доираи 

барномањои таълимї имконият фароњам меоварад ва 

барои озодона интихоб кардани мавзъуњои илмї- 

тадќиќотї ва татбиќи онњо шароит муњаѐ менамояд ва 

њамчунин ба донишљўѐн дар доираи барномањои 
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таълимї барои интихоби фан, мавзўъ, гузаронидани 

таљриба ва тадќиќоти илмї, истењсолї ва инноватси-

онї озодињо муќаррар менамояд. 

 22. Донишгоњ бо маќсади аз аккредитатсияи 

љамъиятї гузаштан њуќуќи ба маќомотњои Љумњурии 

Тољикистон ва ташкилотњои байналмилалї мурољиат 

намуданро дорад. 

 23. Соњибихтиѐрии Донишгоњ дар фаъолиятњои 

зерин инъикос меѐбад: 

 - мувофиќи Оинномаи мазкур њуќуќи ќабули 

ќарорњо ва иљрои онњоро, ки ба ќонунгузории љории 

Љумњурии Тољикистон мухолифат намекунанд, дорад; 

- сохтори худро дар мувофиќа бо Муассис му-

стаќилона муайян менамояд, маќомоти идорї ва 

назоратии худро ташкил медињад; 

- раванди таълим, илм, инноватсия, молия, 

хољагидорї ва шаклњои дигари фаъолиятро муто-

биќи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољики-

стон ба роњ мемонад; 

- дар асоси шартномањои дуљониба ва би-

сѐрљониба бо Вазорати маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон, вазоратњои дигари Љумњурии Тољики-

стон, муассисањои таълимии тањсилоти олии касбии 

ватанї ва хориљї, Академияи тањсилот, Академияи 

илмњо, муассисањои таълимї, ташкилотњо, корхонањо 

њамкориро ба роњ монда, дар тайѐр намудани мута-

хассисон, табодули онњо, пешбурди корњои илмї, 

фаъолияти фарњангї, ташкили конфронсу семинарњо, 

симпозиумњо ва хизматрасонињои ройгон ва ѓайри-
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ройгон њамкорї менамояд; 

- воњиди кории кормандон, миќдори катего-

рияњои кормандон, интихоб ва љобаљогузории 

кадрњо, аз љумла, њайати омўзгорон ва кормандони 

илмї, вазифа ва уњдадории деканони факултетњо ва 

мудирони кафедрањо, сардорони шўъбањои гуногуни 

таълимї ва илмї (марказњо, шўъбањо, бахшњо, лабо-

раторияњо, паркњои технологї ва агролабаратория) 

ва инчунин њайати роњбарикунандаи Донишгоњро 

муайян менамояд; 

- самтњо ва тартиби истифодабарии маблаѓњои 

аз њисоби буљет ва дигар манбаъњои ѓайрибуљетии ба 

суратњисоб воридшударо бо назардошти њиссаи ба 

музди мењнат сарфшаванда мустаќилона дар доираи 

Оинномаи мазкур муайян ва мавриди истифода 

ќарор медињад; 

- шакл ва андозаи маоши кормандонро берун аз 

њисоби маоши буљетї аз њисоби маблаѓњои махсус 

муайян ва таъмин менамояд; 

- Донишгоњ муассиси маљаллаи «Паѐми До-

нишгоњи омўзгорї» ва рўзномаи «Омўзгори љавон» 

мебошад, инчунин дар мувофиќа бо Муассис тибќи 

ќонунгузории љорї ва Оинномаи мазкур метавонад 

муассиси дигар воситањои ахбор низ бошад; 

- Донишгоњ дорои матбаа мебошад; 

- наќша ва барномањои таълимии тањсилоти олии 

касбї, миѐнаи умумї, ибтидоии касбї, миѐнаи касбї, 

наќша ва барномањои таълимии тањсилоти касбии баъд 

аз муассисаи олии таълимиро аз рўи як ѐ якчанд равия, 
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ихтисос ва самтњои људогона амалї менамояд; 

- такмили ихтисоси кормандон ва бозомўзии 

онњоро дар љодаи муайяни фаъолияти касбї ба роњ 

мемонад ва курсњои кўтоњмуддат ва дарозмуддати 

касбомўзї, бозомўзї ва такмили ихтисосро ташкил 

менамояд ва дар мувофиќа бо муассис њуљљати наму-

наи давлатї медињад; 

- тадќиќоти илмии бунѐдї ва амалї мебарад. 

24. Озодињои академї дар Донишгоњ бо прин-

сипњои зерин асос меѐбанд: 

- истифодаи самарабахши нерўи зењнї бо маќса-

ди афзун гардонидани сањми Донишгоњ дар тайѐр 

намудани кормандони илмї, илмию омўзгорї барои 

эњтиѐљоти соњањои гуногуни њаѐти љомеа; 

- демократикунонии ташкилу идораи љараѐни 

таълим, фаъолияти илмї-тадќиќотї, ташкилї ва тар-

биявї; 

- таъмини равобити муътадили таълим ва 

тадќиќоти илмї- инноватсионї; 

- таъмини иљро ва риояи ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон ва мустањкам намудани инти-

зоми давлатї. 

 

3. ПРЕДМЕТИ ФАЪОЛИЯТ, ВАЗИФА, ЊУЌУЌ 

ВА СОХТОРИ ДОНИШГОЊ 
 

 25. Донишгоњ фаъолияти таълимии худро дар 

асоси барномањои асосии тањсилот, наќшањои таъли-

мии тањсилоти олии касбї, аз рўи равия, ихтисос ва 
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самтњои гуногун вобаста ба муњлат ва давраи тањси-

лашон, ки азхудкунии онњо бо додани дипломњои 

шакли муќарраргардида баъди хатм тасдиќ карда 

мешаванд, амалї менамояд. 

 26. Фаъолияти Донишгоњро њамчун Маркази 

таълимии тањсилоти олии касбї барои тайѐр намуда-

ни мутахассисони дорои тањсилоти олии касбии 

самти омўзгорї ва ѓайриомўзгорї дар љумњурї ва бе-

рун аз он ташкил медињад. 

Донишгоњ вобаста ба заминаи моддї-техникии 

худ аз рўи равия, ихтисос ва самтњои муайян дар зи-

наи бакалавр, мутахассис, магистр, доктори фалсафа 

(Phd), доктор аз рўи ихтисос мутахассис омода мена-

мояд. 

 27. Донишгоњ тибќи ќонунгузории љории 

Љумњурии Тољикистон дар мувофиќа бо Муассис ме-

тавонад паркњои технологї, бизнес инкубаторњо, 

корхона ва сехњои хурди таълимї - истењсолї ва ѐ ди-

гар марказњои таълимї, илмию истењсолї ва хизмат-

расонї таъсис дињад ва талаботи мардумро бо њар 

гуна молу мањсулот ва хизматрасонињои гуногун 

ќонеъ гардонад. Донишгоњ чунин шакли фаъолиятро 

тибќи ќонунгузории Тољикистон баъди гирифтани 

Иљозатнома ва ѐ розигии Муассис амалї менамояд. 

Донишгоњ шаклњои дигари фаъолиятро, ки 

ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 

манъ накардааст, мустаќилона бо ќарори Шўрои 

олимони худ дар мувофиќа бо Муассис ташкил ме-
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намояд. 

  

28. Вазифаи асосии Донишгоњ аз инњо иборат  мебо-

шад: 

 - Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

маориф», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимї», «Низомномаи намунавї 

оид ба муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии 

Љумњурии Тољикистон», инчунин дигар санадњои 

меъѐрии њуќуќиро иљро менамояд;  

 - талаботи шахсро бо роњи ба даст овардани 

тањсилоти олии касбї дар зинаи бакалавр, мутахас-

сис, магистр, доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўи 

ихтисос ва ѐ тањсилоти касбии баъд аз муассисаи 

олии таълимї ќонеъ мекунад; 

- ба воситаи пешбурди корњои илмї-тадќиќотї 

ва фаъолияти эљодии кормандони илмию омўзгорї 

ва тањсилкунандагон рушди фаъолияти илмї - инно-

ватсиониро таъмин намуда, натиљањои њосилшударо 

дар љараѐни таълим ва истењсолот амалї мегардонад; 

- омўзиш, бозомўзї ва такмили ихтисоси кор-

мандони дорои тањсилоти олии касбї, миѐнаи умумї, 

ибтидоии касбї ва миѐнаи касбї, кормандони илмию 

омўзгории баландихтисос ва дигар эњтиѐљмандонро 

дар мувофиќа бо Муассис ба роњ мемонад; 

- дар зењни таълимгирандагон асосњои љомеаи 

шањрвандиро ташаккул дода, барои дар шароити му-

осир кору фаъолият намудани онњо замина фароњам 

меоварад; 
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- дар тафаккур ва љањонбинии таълимгиранда-

гон арзишњои ахлоќї, фарњангї, миллї ва умумиба-

шариро љой дода, онњоро барои њифз ва нигањдории 

сирри давлатї омода мегардонад; 

- барои густариши дониши таълимгирандагон 

ва баланд бардоштани сатњи маърифати онњо талош 

менамояд; 

- барои таљрибаомўзии таълимї, сањрої, ис-

тењсолї ва омўзгории донишљўѐн шароити мусоид 

фароњам меоварад; 

- барои гузаронидани таълими назариявї, 

корњои амалию таљрибавї, фаъолияти илмию 

тадќиќотї ва таљрибавию конструкторї, ки ба ра-

ванди таълим зич алоќаманд мебошанд, замина фа-

роњам меоварад; 

- барои пањн намудани донишу малакаи муосири 

иљтимої, иќтисодї, њукуќї, тиббї, биологї, экологї 

ва дигар дастовардњои илмї-инноватсионї талош 

намуда, дар баланд бардоштани сатњи љањонбинии 

умумї, сиѐсї ва фарњангии таълимгирандагон бо 

татбиќ намудани ќоидањои низоми кредитии тањси-

лот тадбирњо меандешад; 

- барои таълиф, тањия ва нашри асарњои илмї, 

китобњои дарсї, васоити таълимї, дастурњои методї, 

барномањои таълимї, силлабусњо, барномаи корї аз 

рўи таълими фанни алоњида ва дигар маводи таъли-

миву методї ва илмї мусоидат менамояд; 

- мутахассисонро дар зинаи бакалавр, мутахас-

сис, магистр, доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўи 
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ихтисос, дар дараљањои номзад ва докторњои илм 

омода менамояд; 

- барои рушди технологияи муосир ва љорї 

намудани он ба раванди таълим ва истењсолоти 

таълим замина фароњам меоварад, инчунин дар љара-

ѐни таълим аз технологияи инноватсионї ва комму-

никатсионї, интернет, таълими инноватсионї ва 

тањсили фосилавї истифода менамояд; 

 29. Ба сохтори Донишгоњ љузъњои таълимї, методї, 

илмї, хољагї, истењсолї, ѐрирасон ва ѓайра дохил меша-

вад, ки онњо дар асоси «Ќоидањои тартиби дохилии До-

нишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Сад-

риддин Айнї (минбаъд Ќоидањои тартиботи дохилї), 

низомномањо ва дастурамалњое, ки аз тарафи Шўрои 

олимон ва ректори Донишгоњ тибќи талаботи муќаррар-

намудаи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољики-

стон тасдиќ карда мешаванд, амал мекунанд. 

Донишгоњ бо ризояти Муассис љузъњои таъли-

мии худ марказњои илмї-инноватсионї, корхона ва 

сехњои илмї истењсолї, паркњои технологї, агробио-

лабораторї, бизнес - инкубаторњо, филиалњо, кол-

лељњо, шўъбањо, намояндагињо, муассисаи томактабї, 

тањсилоти умумї ва дигар сохторњои худро, ки онњо 

баланси якљоя ва ѐ алоњида доранд, ташкил менамояд 

ва барои фаъолияташон шароити мусоид фароњам 

меоварад. 

 30. Дар сохтори Донишгоњ созмон додани њизбњо 

ва дигар ташкилоти сиѐсии ба он баробар манъ аст. 

 31. Дар сохтори Донишгоњ бо маќсади њимояи 
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манфиати кормандон ва таълимгирандагон ит-

тињодияњои љамъиятии кормандон, њайати профессо-

рону омўзгрон ва таълимгирандагон, клубњои илмї, 

конструкторї, мубоњисавї, фарњангї, сайѐњї, эљодї, 

варзишї, марказњои илмї-инноватсионї, марказњои 

хайриявию эњсонкорї, махфилњо ва дигар сохторњо 

ташкил карда мешавад, ки муносибати онњо дар асо-

си низомномањое, ки Шўрои олимон ба тасвиб мера-

сонад ва шартномаи тарафайн бо маъмурияти До-

нишгоњ муайян карда мешаванд. 

 32. Дар сохтори Донишгоњ Шўрои олимон - ме-

тодї, комиссияњои илмию методї, марказхои илмї – 

техникї ва инноватсионї, инчунин дигар шўроњо 

таъсис дода мешавад. 

 33. Шўрои олимони Донишгоњ дар фаъолияти 

худ тавсия ва пешнињодоти ташкилотњои љамъиятї 

ва иттињодияњои љамъиятиро ба назар мегирад ва 

баррасї менамояд. 

 34. Донишгоњ барои ноил гаштан бо маќсадњои 

худ тибќи муќарррароти ќонунгузории мављуда 

њуќуќ дорад: 

- шакли таълиму тарбияро аз рўи равияњо, ихти-

сосњо ва самтњо мустаќилона муайян созад; 

- дар мувофиќа бо Муассис љузъњои илмию 

таълимї, инноватсиониву технологї ва истењсоливу 

таљрибавї аз љумла, пажўњишгоњњо, филиалњо, мар-

казњо, коллељњо, мактабњо, литсейњо, шуъбањо, фа-

култетњо ва курсњои махсуси тањсилоти иловагї, 

марказњои њисобдорї, илмї-истењсолї, илмї инно-
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ватсионї, китобхонањо инчунин бахши истењсолї, 

комплекси таълимї, хизматрасонї, намояндагињо, 

шўъбањо, клубњо, махфилњо ва маќомоти назоратии 

дохили Донишгоњиро таъсис ва барњам дињад.  

- зинаи бакалавриатура, магистратура, шуъбаи 

аспирантура ва докторантураро таъсис дињад, вази-

фањои шунаванда, муњаќќиќ-унвонљў, ходими илмї 

ва коромўзро муайян ва љорї намояд, инчунин дигар 

сохторњои таркибии Донишгоњро тибќи муќаррароти 

ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон 

таъсис ва барњам дињад; 

- бо маќсади истифодаи ќобилияти зењнии њайати 

профессорону омўзгорон, кормандон ва донишљўѐн 

сохтори ташкилї, идоравї ва њавасмандгардонии 

мењнатиро муќаррар намояд; 

- Љадвали воњиди кории њайати шахсии Донишгоњ 

ва дигар шахсони ба таълим, кору фаъолият 

љалбшударо мустаќилона дар доираи захираи музди 

мењнат муќаррар ва тасдиќ намояд; 

- аз њисоби омўзгорон, кормандони илмию 

таълимї, инчунин дигар кормандони Донишгоњ 

љињати ишѓоли вазифањои омўзгори калон, дотсент 

ва профессор имтиѐзњои дохилї муќаррар намояд; 

- дараљаи доктори фахрї ва унвони профессори 

фахриро тибќи муќаррароти љорї, бо ќарори Шўрои 

олимон ва фармоиши ректор таъсис дињад ва дар 

асоси Оинномаи мазкур шахсиятњои маъруфи илмї, 

сиѐсї, фарњангии ватанї ва хориљиро сарфароз гар-

донад; 



 17 

- тайѐр намудани мутахассисонро аз рўи равияњо, 

ихтисосњо ва самтњо вобаста ба шаклњои тањсилоти 

рўзона, ѓоибона, шабона ва фосилавї ба роњ монад;  

- истењсоли молњои истеъмолии халќ, мањсулоти 

истењсолию техникиро дар доираи хизматрасонињои 

алоњида тибќи тартиботи муќарраргардида ба роњ 

монад; 

- ба муасиссањои илмию таълимї, корхонањо, ит-

тињодияњо, ташкилотњо ва ѐ муассисањои байналхалќї, 

ки манфиатњои умумии тайѐр кардани мутахассисон, 

корњои таълимї, тадќиќотњои илмї - методї, такмили 

ихтисос, таљрибаомўзї ва дигар шаклњои фаъолиятро ба 

роњ мемонанд, њамкорї намояд; 

- амволе, ки аз љониби Муассис ба вай вобаста 

карда шудааст, мувофиќи таъиноташон соњибї ва 

ихтиѐрдорї намояд; 

- амволе, ки дар натиљаи фаъолияти таълимї, 

илмї, истењсолї ва хизматрасонї ба даст медарорад, 

ихтиѐрдорї намояд; 

- мол ва воситањое, ки дар натиљаи истифодабарї 

таъиноти худро гум кардаанд ѐ корношоям шудаанд, 

аз эътибор соќит намояд; 

- дар муассисањои ќарздињї (бонкњо) суратњисоб, 

њисобњои љорї, арзї ва ѓайра кушода, аз онњо ќарз 

гирад ва дигар њамкорињоро ба роњ монад; 

- воситањои иљтимої, табобатию варзишї, табо-

батгоњњо, осоишгоњњо, муассисањои фарњангї, агро-

биолабораторияњо ва дигар хољагињои ѐрирасон до-

шта бошад; 
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- дар сохтори худ метавонад марказњои таълимї, 

истењсолї, илмї, хизматрасонї, инчунин марказњои 

тањсилоти фосилавї, фарогир ва нуќтањои консултат-

сионии минтаќавї, литсейњои касбї техникї, муас-

сисањои таълимии миѐнаи махсус, марказњои такмили 

ихтисос, касбомўзї ва бозомўзии мутахассисонро 

таъсис ва ѐ барњам дињад; 

35. Таъсисдињї ва барњам додани љузъњои 

таълимї ва сохтору зерсохторњои Донишгоњ аз љони-

би худи Донишгоњ бо ќарори Шўрои олимон амалї 

мешавад.  

 

4. ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМЇ, МЕТОДЇ 

ВА ИЛМИИ ДОНИШГОЊ 
 

36. Дар Донишгоњ вобаста ба муњлат ва зинаю 

дараљаи тайѐрии касбии мутахассисон барномањои 

гуногуни таълимии тањсилоти олии касбї, миѐнаи 

касбї, барномањои таълимии тањсилоти иловагї ва 

бозомўзии мутахассисон амалї карда мешавад. 

37. Самтњои тайѐркунї, азнавтайѐркунии мута-

хассисон тибќи Иљозатнома ва Шањодатномаи ак-

кредитатсияи давлатї, ки ба Донишгоњ аз љониби 

муассисаи њукуќии давлатї дода мешавад, муќаррар 

карда мешавад. 

38. Донишгоњ дар ташкил ва гузаронидани ра-

ванди таълим, истифодаи технологияи нави инноват-

сионї ва коммуникатсионї, шакл ва методњои 

пешќадами таълим мустаќил буда, бањри баланд бар-
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доштани сифати тайѐр намудани мутахассисон воба-

ста ба талаботи бозори мењнат ва фармоиши муассис 

кўшиш менамояд. 

39. Забони таълим дар Донишгоњ мувофиќи 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, ки аз Консти-

тутсия (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи забони давлатї» 

бармеояд, муайян карда мешавад. 

40. Донишгоњ наќшањои таълимии заминавї, 

корї, инфиродї ва љадвали дарсњоро барои таълим-

гирандагон аз љумла, барои омўзиши инфиродии 

таълимгирандагони алоњида бо назардошти сатњи 

тайѐрии пешакї ва ќобилияти онњо тибќи таълими 

экстернат ва мувофиќи низомномањои мављуда тањия 

ва тасдиќ менамояд.  

41. Донишгоњ бо роњи ташкили маќсадноки ља-

раѐни таълим, интихоби шаклњо, методњо, воситањои 

таълим шароити заруриро барои аз худ кардани бар-

номањои таълимии касбии донишљўѐн муњайѐ месо-

зад. 

42. Мазмуни таълим дар самтњо, равияњо ва ихти-

сосњо тавассути наќшањои таълимие, ки дар Шўрои 

олимони Донишгоњ тасдиќ шудааст ва аз љониби Вазо-

рати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ба тасвиб 

расидааст, муайян карда мешавад.  

Донишгоњ њамчунин бо назардошти ќобилият ва 

омодагии пешакии таълимгирандагон мустаќилона 

наќшањои таълимї ва љадвали раванди таълимро ба-

рои таълими инфиродии онњо мутобиќи низоми кре-
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детии тањсилот ва талаботи экстернат, ки онро маќо-

моти љумњуриявии идораи маориф ва илм муайян 

кардааст, тањия ва тасдиќ менамояд; 

43. Донишгоњ усулњои пешќадам ва фаъоли ра-

ванди таълимро аз рўи самтњо, равияњо, ихисосњо дар 

асоси наќшањои амалишаванда муайян мекунад.  

44. Ба дигар корњо (ба истиснои корњои љамъия-

тии дохили Донишгоњї) љалб намудани донишљўѐну 

шунавандагон манъ аст.  

Инчунин истифода ва татбиќи усулњои ѓайри-

башарии таълимие, ки ба њаѐт ва саломатии инсон 

тањдид мекунад, манъ аст. Донишгоњ дар интихоби 

низоми кредитии тањсилот, низоми бањогузорї, 

холгузорї, шаклњои таълим, тартиби гузаронидани 

машѓулиятњо дар озмоишгоњњо, фаъолият дар усто-

хонањо, паркњои техникї ва технологї, аттестатсияи 

донишљўѐн ва шунавандагон мустаќил мебошад. 

45. Дар Донишгоњ намудњои зерини машѓули-

ятњои таълимї: лексия, семинар, машѓулияти амалї, 

корњои лабораторї, таљрибавї, кори санљишї, кор 

дар устохона, дар паркњои техникї ва технологї, 

коллоквиум, бозињои таълимї, корњои мустаќилонаи 

донишљў, кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии 

омўзгор, мусоњибањо, таљрибаомўзї, танзими наќшаи 

лоињасозї, реферат, эссе, кори курсї, рисолаи ди-

пломї, рисолаи хатми зинаи бакалавр, рисолаи 

хатми зинаи магистр, рисолаи докторї аз рўи ихти-

сос ва рисолаи хатми доктори фалсафа (PhD), инчу-



 21 

нин дигар машѓулятњо ва корњои таълимие, ки ба 

усулњои наву фаъоли таълим вобаста мебошанд, 

муќаррар карда мешавад.  

 Барои њамаи намудњои машѓулиятњои аудиторї 

50 даќиќа ваќти академї муќаррар карда мешавад. 

Соатњое, ки давомнокиашон тибќи санадњои алоњида 

то 75 даќиќаи академї, машѓулиятњои лабораторї ва 

тарбияи љисмонї то 100 даќиќа давом мекунад, 

иљозат дода мешавад. Танаффус аз 5 то 10 даќиќа во-

баста ба талаботи дарс ва љадвали дарсњо бо ќарори 

Шўрои олимон муќаррар карда мешавад. 

46. Соли тањсил ба ду давраи таълимї таќсим 

мешавад, ки бо ду шаклњои назорати марњалавї, як 

шакли назорати љамбастї ва триместр хотима ме-

ѐбад. Соли тањсил мутобиќи муњлатњои дар наќшањои 

таълимии заминавї нишондодашуда оѓоз ва анљом 

меѐбад.  

Соли тањсил дар шакли тањсили ѓоибона, шабо-

на ва фосилавї бошад, дар асоси наќшањои таъли-

мие, ки барои ин шакли тањсилот бо ќарори Шўрои 

олимон дар мувофиќа ба Вазорати маориф ва илм та-

сдиќ шудаанд, муќаррар карда мешавад ва давраи 

сессияи санљишї, имтињонї ва ѐ байнидавравї муво-

фиќи љадвали дарсњо сурат мегирад.  

47. Њаљми машѓулиятњои таълимї, машѓулият-

њои њатмии аудиторї дар як њафта барои донишљў 

тибќи низоми кредитии тањсилот, ки аз љониби 

маќомоти љумњуриявии соњаи маориф ва илм муќар-

рар шудааст, амалї мегардад. 
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48. Барои донишљўѐни тањсили рўзона дар даво-

ми соли тањсил на камтар аз ду маротиба таътил 

муќаррар карда мешавад. Давомнокии таътил муво-

фиќи њафтањои таъинамудаи наќшањои заминавии 

тасдиќшудаи таълимї ва таќвими академї муайян 

карда мешавад. 

49. Ташкил ва назорати раванди таълим аз та-

рафи ќисми таълим тањти роњбарии муовини ректор 

оид ба корњои таълими сурат мегирад.  

Сохтор ва вазифаи ќисми таълим бо низомно-

мањое, ки аз тарафи Шўрои олимон ва ректори До-

нишгоњ тасдиќ шудааст, муайян карда мешавад. 

50. Донишгоњ баробари кори таълим, кори тар-

биявиро амалї месозад ва он дар фаъолияти якљояи 

таълимї, илмї, эљодї, истењсолї ва љамъиятии 

омўзгорон ва донишљўѐн татбиќ карда мешавад. 

Назорати корњои тарбиявиро дар Донишгоњ муовини 

ректор оид ба корњои тарбия, бахши тарбия, 

фарњанг, садорати факултетњо, муовинони декан оид 

ба тарбия, созмонњои љамъиятї ва дигар сохторњои 

марбута дар асоси низомномањое, ки бо ќарори 

Шўрои олимон тасдиќ шудаанд, таъмин мекунанд. 

51. Дониш, малака ва мањорати донишљўѐн дар 

њуљљатњои тањсилот (дафтарчаи имтињонї, вараќаи 

санљишї, вараќаи имтињонї, маълумотномаи акаде-

мї (Транскрипт), замимаи диплом ва дигар санадњо) 

тибќи талаботи низоми кредитии тањсилот бо тарзи 

ифодаи њуруфї (А, А-, В+, В, В-, С+, С, С-, D, D-, Fx, 
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F), тарзи ифодаи ададї (коэффитсиенти фоизи азхуд-

кунї (GPA) аз 0;1,67; 1,75; 2,0; 2,2; 2,5; 3,0; 3,33; 3,67; 

4,0), тарзи холгузорї (коэффитсиенти фоизи азхуд-

кунї аз рўи холњо аз 0 то 100) ва тарзи ифодаи бањои 

анъанавї («аъло», «хуб» ва «ќаноатбахш») муайян 

карда мешавад.  

Ба таълимгирандагоне, ки дар низоми кредитии 

тањсилот бањои «ѓайри-ќаноатбахш» (F, Fх, аз 0 то 44 

хол ва аз 45 то 49 хол) мегиранд, кредити фаннї азху-

дшуда њисоб намеѐбад.  

52. Барои фанњо ва корњои таълимие, ки шакли 

љамъбастиашон санљиш, санљиши тафриќавї муќар-

рар шудааст, дар њуљљатњои тањсилот (дафтарчаи им-

тињонї, вараќаи санљишї, вараќаи имтињонї, маълу-

мотномаи академї, замимаи диплом ва дигар са-

надњо) тибќи низоми кредетии тањсилот ба тарзи 

тафриќавї (холгузорї ва коэффитсиенти азхудкунї) 

ва бо тарзи анъанавї («комѐб» ва «ноком») бањогу-

зорї мешавад.  

Дар дафтарчаи имтињонии донишљў ифодаи 

«ноком» гузошта намешавад. 

53. Дар Донишгоњ тањсил баъд аз аттестатсияи 

нињоии љамъбастии таълимгирандагон ва дифои рисо-

лаи хатм (бакалаврї, дипломї, магистрї) азхудкунии 

барномаи асосии тањсилот аз рўи ихтисос ва иљрои 

наќшаи заминавии таълим ба итмом мерасад. 

54. Гузаронидани донишљў аз курс ба курс бо 

фармоиши ректори Донишгоњ дар асоси натиљањои 

соли тањсил ва дар пояи иљрои талаботњои меъѐрие, 
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ки дар наќшањои таълимї, барномањои таълимї, ба-

ронмањои корї аз рўи таълими фанни алоњида, сил-

лабусњо ва дигар санадњои таълимие, ки бо ќарори 

Шўрои олимон дар низомномањои алоњида муќаррар 

гардиданд, на дертар аз фарорасии соли тањсили нав 

амалї карда мешавад. 

55. Барои донишљўѐне, ки бањои ѓайриќаноат-

бахш ва ѐ «ноком» мегиранд, тибќи низоми кредитии 

тањсилот бо пардохти маблаѓи кредитњо аз рўи 

таќсимоти махсусе, ки аз љониби Шўрои олимон 

муќаррар мегардад, дар охири соли тањсил ба муњла-

ти на камтар аз 6 њафтаи таълимї дарсњои иловагии 

пулакї (триместр) ташкил карда мешавад. Дар сура-

ти аз худ накардани барномаи таълимии фан дар 

триместр ва такроран гирифтани бањои ѓайриќано-

атбахш таълимгиранда ба курсаш мононда мешавад. 

Масъалаи њаљми кредитњои фанњои таълимии зарурї, 

семестри тањсил, шаклњои назоратро аз рўи наќшаи 

таълимии фардї дар асоси наќшаи заминавї эдвай-

зери факултет ва Маркази баќайдгирї ва машваратї 

муайян мекунанд.  

Донишљўѐне, ки аз се ва зиѐда фани њатмии 

наќшаи таълимии заминавии ихтисос ќарздор меша-

ванд, аз Донишгоњ хориљ карда мешаванд. 

56. Донишљўѐне, ки бо сабабњои узурнок (беморї, 

даъват ба чорабинињои њарбї, карантин ва ѓайрањо) аз 

натиљаи соли тањсил бањои ѓайриќаноатбахш ва ѐ «но-

ком» мегиранд, барояшон љадвали алоњидаи санљишу 

имтињон муќаррар карда мешавад. 
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57. Донишљўѐне, ки талаботи наќшаи таълимиро 

аз рўи ихтисос ва равияи муайян пурра иљро менамо-

янд, ба аттестатсияи нињоии давлатї роњ дода меша-

ванд ва дар натиљаи бомуваффаќият супоридани им-

тињоноти давлатї ва дифои рисолаи хатм ба онњо та-

хассуси олии касбї аз рўи дараљаи «бакалавр», «му-

тахассис», «магистр», «доктори фалсафа (PhD), «док-

тор аз рўи ихтисос» ва дипломи намунаи давлатї дар 

хусуси зинаи тањсилоти олии касбї ва нишони сари-

синагии муќарраршуда дода мешавад.  

Ба диплом Замима - Транскрипт њамроњ карда 

мешавад, ки дар он дастовардњои таълимии 

(бањоњои) таълимгиранда њангоми тањсил дар До-

нишгоњ сабт мегардад. 

58. Ба донишљўѐне, ки дар Донишгоњ муваффаќи-

ятњои назаррас ба даст оварда, дастовардњои таълимии 

онњо аз фанњои дар наќшаи таълимии ихтисос нишон-

додашуда на камтар аз 75% бањои «аъло» ва 

боќмондааш бањои «хуб» мебошанд, инчунин имтињони 

давлатиро бо бањои «аъло» љамъбаст намудаанд, ба 

онњо бо ќарори Комиссияи аттестатсионии давлатї 

«дипломи аъло» дода мешавад. 

Донишљўѐне, ки сазовори дипломи аъло мегар-

данд ва хоњиши пешбурди фаъолияти илмї - 

тадќиќотиро доранд, бо ќарори Комиссияи аттестат-

сионии давлатї барои тањсил дар зинањои магистра-

тура ва аспирантура ба љойњои ройгон тавсия дода 

мешаванд. 

59. Донишљўѐне, ки дар љараѐни таълиму тарбия 



 26 

кўшишу ѓайрати хуб нишон дода, бо бањои хубу аъло 

тањсил намудаанд ва раѓбати пеш бурдани корњои 

илмї - тадќиќотиро доранд, барои тањсил ба зинањои 

магистратура ва аспирантура дар озмун ширкат 

намуда, њуќуќи ба тариќи ройгон ва ѓайриройгон 

тањсил карданро пайдо мекунанд. 

60. Донишљўѐне, ки имтињони давлатї ва ѐ рисо-

лаи хатмро дар њамаи зинањои тањсилот бо бањои 

ѓайриќаноатбахш љамъбаст мекунанд, такроран ба 

имтињон ва ѐ баррасии рисолаи хатм роњ дода наме-

шаванд ва ба онњо танњо маълумотнома оид ба хатми 

Донишгоњ, ки намунаи онро Шўрои олимон тасдиќ 

мекунад, дода мешавад.  

Хатмкунандагони мазкур то 5 сол њукуќи такро-

ран супоридани имтињони давлатиро тибќи муќарра-

роти Шўрои олимони Донишгоњ пайдо менамоянд. 

Дар сурати гузаштани муњлати муќарраршуда, 

хатмкарда танњо бо иљозати Муассис ба имтињони 

такрории давлатї иљозат дода мешавад. 

61. Таълимгирандагоне, ки дар зинаи бака-

лавриатура омўзишро на камтар аз ду сол аз рўи 

наќшаи таълимї ба итмом расонидаанд ва аз атте-

статсияи фосилавї бо муваффаќият гузаштаанд, 

тањсилашон тањсилоти олии касбии нопурра шумо-

рида шуда, ба онњо њуљљати академие, ки намунааш-

ро маќомоти љумњуриявии идораи маориф ва илм 

муќаррар намудааст, дода мешавад. 

62. Ба донишљўѐни аълохони тањсили рўзона, ки 

дар љодаи таълиму тарбия ба муваффаќият ноил 
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гаштаанд, дар корњои љамъиятї фаъолона ширкат 

меварзанд, лоињањои илмї ва инноватсионї тањия 

мекунанд, стипендияњои Президентї ва номї дода 

мешавад. Андозаи стипендияњои номї аз тарафи До-

нишгоњ бо назардошти ќарори Њукумати Љумњурии 

Тољикистон ва шартномањои басташуда бо сарпа-

растон муќаррар карда мешавад. Вале андозаи он аз 

андозаи муќарраркардаи давлат бояд кам набошад. 

Ба донишљўѐни фаъол, ки санљишу имињонотро 

љамъбаст кардаанд, бањои ѓайриќаноатбахш надо-

ранд, дар корњои илмї ва љамъиятї шикат менамо-

янд, инчунин ятимони кулл ва нимятим мебошанд 

стпендия таъин карда мешавад. 

63. Ба донишљўѐни тањсилоти рўзона ва ѓоибона, 

ки ба хобгоњ ниѐз доранд, мувофиќи фонди манзил 

онњо бо љойи хоб таъмин карда мешаванд. Љойи хоб 

дар асоси аризаи донишљў тибќи Ќоида ва низомно-

мањое, ки бо ќарори Шўрои олимон тасдиќ шудаанд, 

дода мешавад. 

64. Барои хониши аъло ва иштироки фаъолона 

дар корњои илмї, тадќиќотию љамъиятї ба до-

нишљўѐн мувофиќи Ќоидањои тартиботи дохилї 

тадбирњои њавасмандкунии моддї ва маънавї татбиќ 

карда мешавад. 

 Њавасмандгардонии моддї ва маънавии до-

нишљўѐн дар асоси пешнињоди деканони факултетњо, 

мудирони кафедрањо, раисони созмонњои љамъиятии 

Донишгоњ, роњбарони љузъњои алоњида ва мавзўъњои 

илмию тадќиќотї дар асоси ќарори Комиссияи 
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њавасмандгардонї бо фармоиши ректори Донишгоњ 

сурат мегирад. 

65. Ба таълимгирандагон ва шунавандагони До-

нишгоњ барои риоя накардани бандњои ќонунњои 

миллї, иљро накардани наќшањои таълимї, вайрон 

кардани интизоми таълим, зиѐда аз 36 - соат ба дарс 

наомадан, риоя накардани «Дастурамали либосњои 

тавсиявии донишљўѐни Донишгоњи давлатии омўзго-

рии Тољикистон ба номи Садриддин Айнї (минбаъд 

Дастурамали либосњои тавсиявї), њангоми дарс ис-

тифода бурдани телефони мобилї, зарар овардан ба 

моликияти Донишгоњ, инчунин риоя накардани Ќо-

идањои тартиботи дохилї, Ќоидањои тартиби зист 

дар хобгоњњои донишљўѐни Донишгоњи давлатии 

омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

(минбаъд Ќоидаи зист дар хобгоњ), ќоидањои исти-

фодабарии китобњои китобхона ва уњдадорињои 

Оинномаи мазкур чорањои интизомї то хориљ наму-

дан аз Донишгоњ татбиќ карда мешавад. 

66. Тартиби татбиќи чорањои интизомї тибќи 

муќаррароте, ки бо ќарори Шўрои олимон тасдиќ 

мегардад, бо фармоиши ректори Донишгоњ дар асоси 

пешнињоди деканони факултетњо, мудирони кафед-

рањо, раисони созмонњои љамъиятии Донишгоњ, соз-

монњои љамъиятии факултетњо ва дигар воњидњои 

таркибии Донишгоњ сурат мегирад. 

67. Таљрибаи сањрої, истењсолї ва омўзгорї аз 

рўи Стандарти давлатии тањсилоти олии касбї дар 

Љумњурии Тољикистон, Талаботи давлатї аз рўи 
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ихтисос ва равияи таълимї, ки бо ќарори Шўрои 

олимони Донишгоњ тасдиќ шудааст, дар асоси шарт-

номањои тарафайни Донишгоњ бо корхона, муассиса, 

ташкилотњо ва ѐ маќомоти давлатї гузаронида ме-

шавад.  

 68. Вазифањои асосии илмї-тадќиќотї дар До-

нишгоњ аз инњо иборат мебошанд: 

 - тањияи лоињањои инноватсионї ва татбиќи 

онњо дар раванди таълим, илм ва истњсолот; 

 - тањќиќи масъалањои назариявї ва бунѐдї; 

 - тањияи монографияњо, китобњои дарсї ва 

дастурњои таълимї; 

 - иљрои корњои дорои характери илмї ва илмї- 

методї; 

 - пешнињод ва амалї намудани лоињањои 

мавзўии давлатї дар раванди таълим, илм, истењсо-

лот ва рушди техника ва технология; 

 - ворид намудани технологияњои инноватсионї 

ва коммуникатсионї дар рушди илм ва истењсолот. 

69. Донишгоњ корњои илмию тадќиќотии худро 

аз рўи лоињањо, наќшањо, барномањо, стратегияњо ва 

консепсињои давлатї анљом медињад ва барои ин му-

тахассисони баландихтисос, донишљўѐн, шунаванда-

гонро љалб менамояд.  

70. Донишгоњ тадќиќотњои бунѐдї, љўстуљўї ва 

амалиро, ки ќисми таркибии тайѐр намудани мута-

хассисони касбї мебошад, татбиќ менамояд.  

5. СТАНДАРТИ ДАВЛАТЇ, ТАЛАБОТИ 

ДАВЛАТЇ, САЛОЊИЯТНОКИИ КАСБЇ, НАЌША 
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ВА БАРНОМАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ 

ВА ТАЊСИЛОТИ КАСБИИ БАЪД АЗ МУАС-

СИСАИ ОЛИИ ТАЪЛИМЇ ДАР ДОНИШГОЊ 
 

71. Дар Донишгоњ Стандарти давлатии таъли-

мии тањсилоти олии касбї дар Љумњурии Тољикистон 

њамчун њуљљати стратегї дар раванди таълим ва тар-

бия амал намуда, дар асоси он Стандарти давлатии 

тањсилот аз рўи равия, ихтисос ва самтњои таълим, 

Талаботи давлатї аз рўи равия, ихтисос ва самтњои 

таълим, Салоњиятнокии касбї аз рўи ихтисос, тањия 

ва бо ќарори Шўрои олимон тасдиќ карда мешаванд 

ва Донишгоњ аз рўи ин равия, самт ва ихтисосњо ба-

рои талаботи бозори мењнат мутахассис тайѐр меку-

над.  

72. Наќшаи таълимии заминавї аз рўи равия, 

самт ва ихтисос низ дар асоси Стандарти давлатии 

тањсилоти олии касбї тањия шуда, аз тарафи кафед-

рањо ва факултањо пешнињод мегардад ва бо ќарори 

Шўрои олимони Донишгоњ ба тасвиб расида, аз 

љониби Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољики-

стон муайян ва тасдиќ карда мешавад. 

Наќшањои таълимии корї, наќшањои таълимии 

инфиродї дар асоси наќшаи таълимии заминавї, ки 

аз љониби Вазорати маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон ва Шўрои олимони Донишгоњ ба тасдиќ 

мерасанд, барои як сол аз тарафи садорати факултет 

барои устодон ва таълимгирандагон тањия шуда, аз 

љониби декани факултет дар мувофиќа ба Раѐсати 

таълим ба имзо мерасанд ва амалї мегарданд. 

73. Барномањои таълимии фан, барномаи кории 
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фан ва силлабусњо аз рўи ихтисос дар асоси Стандар-

ти давлатї ва наќшањои заминавии таълим, ки 

онњоро Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољики-

стон тасдиќ кардааст, тањия шуда, аз љониби омўзго-

рони кафедра мураттаб мегардад ва дар Шўрои ме-

тодии факултет ва Донишгоњ баррасї шуда, бо ќаро-

ри Шўрои олимони Донишгоњ тасдиќ ва мавриди 

амал ќарор дода мешаванд. 

74. Барномањои таълим, барномаи кориии фан 

ва силлабусњо аз рўи ихтисос вобаста бо назардошти 

талабот ва имкониятњои таълимгиранда дар шаклњои 

тањсилоти рўзона, ѓоибона, шабона, фосилавї ва экс-

тернат метавонанд фарќ дошта бошанд, ки онњоро 

Шўрои олимони Донишгоњ тасдиќ мекунад. 

75. Экстернат дар Донишгоњ аттестатсияи шахсе 

мебошад, ки фанњоро тибќи наќшаю барномањои 

таълимии алоњида мустаќилона аз рўи ихтисоси ин-

тихобкардааш аз худ мекунад ва баъди супоридани 

санљишу имтињонот бо фармоиши Ректор аз як курс 

ба курси дигар гузаронида мешавад.  

Тартиби тањсилро тариќи экстернат Низомно-

мае, ки бо ќарори Шўрои олимони Донишгоњ ба 

тасвиб мерасад, муайян менамояд.  

76. Шакли аз бар кардани наќшаю барномањои 

таълим дар Донишгоњ вобаста ба зинањои тањсилот 

муттасил амалї гардонда мешавад. 

77. Муњлати иљрои барномањои асосии тањсилот, 

наќшаю барномањои таълим дар Донишгоњ вобаста 

ба зинањои тањсилот чунин сурат мегирад:  
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- барои дарѐфти дараљаи бакалавр на камтар аз 

чор сол, агар ихтисос њамгиро бошад, на камтар аз 

панљ сол; 

- барои дарѐфти дараљаи мутахассис на камтар 

аз панљ сол, ба истиснои њолатњое, ки Стандарти 

давлатии таълимии дахлдор пешбинї намудааст; 

- барои дарѐфти дараљаи магистр на камтар аз 

ду сол; 

- барои дарѐфти дараљаи доктори фалсафа (PhD) 

аз рўи ихтисос на камтар аз се сол. 

78. Таълимгирандагоне, ки дар Донишгоњ њуљљати 

намунаи давлатии зинаи бакалаврро соњиб шудаанд, 

минбаъд ба тариќи ройгон ва ѓайриройгон дар зинаи 

магистратура њуќуќи идомаи тањсилро доранд.  

79. Ба таълимгирандагоне, ки тањсилро дар До-

нишгоњ аз рўи наќшаю барномањои таълими зинањои 

тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимї анљом медињанд, ба онњо 

баъди аз аттестатсияи нињої гузаштан њуљљат дар бо-

раи ба зинаи тањсилоти олии касбї дода мешавад. 

80. Донишгоњ ба хатмкунандагон дар бораи 

тањсилоти марбута њуљљати намунаи давлатии дорои 

нишонаи расмии давлатї ва нишони сарисинагии 

намунаи муќарраршударо медињад, ки шакл ва ни-

шони онро Муассис тасдиќ менамояд. 

81. Донишгоњ њуќуќи додани њуљљатњои намунаи 

давлатиро дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањси-

лоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї пас аз 

гузаштани аттестатсия ва аккредитатсияи давлатї 
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пайдо менамояд. 

82. Донишгоњ баъд аз хатми зинањои гуногуни 

тањсилоти олии касбї ба таълимгирандагон наму-

нањои зерини њуљљатњоро дар асоси ќарори Комис-

сияи аттестатсионии давлатї ва бо фармоиши ректор 

медињад: 

- дипломи бакалавр; 

- дипломи мутахассис; 

- дипломи магистр; 

- дипломи доктор аз рўи ихтисос, доктори фал-

сафа (PhD); 

- њуљљат дар бораи тањсилоти олии касбии нопурра. 

83. Донишгоњ дар Шўрои олимон бо тартиби 

муќарраршуда аз рўи натиљаи њимояи рисолаи илмї 

дипломи номзади илм ѐ дипломи доктори илмро тас-

диќ менамояд.  

84. Донишгоњ баъди хатми курсњои гуногуни 

такмили ихтисос ба таълимгирандагон намунаи 

њуљљати давлатї ва ѐ сертификат медињад, ки наму-

наи онро Шўрои олимон дар мувофиќа ба Муассис 

тасдиќ менамояд.  

85. Намунаи њуљљатњоеро, ки Донишгоњ ба 

таълимгирандагон медињад, дар тамоми њудуди 

Љумњурии Тољикистон ва хориљ аз он эътибор до-

ранд.  

86. Назорати татбиќи стандартњои давлатии 

тањсилот дар Донишгоњ аз тарафи Муассис амалї ме-

гардад.  
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6. ИДОРА, НАЗОРАТИ ФАЪОЛИЯТ, ИЉОЗАТ-

НОМАДИЊЇ, АТТЕСТАТСИЯ ВА  

АКРЕДИТАТСИЯИ ДОНИШГОЊ 
 

87. Донишгоњ тибќи тартиби муќаррарнамудаи 

Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон, Ќо-

идањои тартиботи дохилии Донишгоњ, Шартномањои 

коллективї, Оинномаи мазкур ва дигар санадњои 

меъѐрии њуќуќї идора карда мешавад.  

88. Маќомоти идоракунандаи Донишгоњ Шўрои 

олимон ва ректор ба њисоб меравад.  

89. Шўрои олимони Донишгоњ дар њайати рек-

тор (раис), муовинони ректор, деканони факултетњо, 

роњбарон ва мудирони воњидњои сохторї, инчунин 

дигар кормандони илмию омўзгорї таъсис дода ме-

шавад. Ректори Донишгоњ метавонад дар њолатњои 

зарурї вобаста ба зарурати истењсолї њайат ва 

миќдори аъзои Шўрои олимонро таѓйир дињад.  

Ташкили фаъолияти Шўрои олимон ба зиммаи 

котиби илмии он гузошта мешавад. Ректор котиби 

илмии Шўрои олимонро аз љумлаи аъзои Шўрои 

олимон ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд. 

 90. Тартиби кори Шўрои олимон мувофиќи Ни-

зомномаи Шўрои олимони муассисањои тањсилоти 

олии касбї, ки аз љониби Вазорати маориф ва илми 

Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардидааст, ба роњ 

монда мешавад. 

91. Шакли асосии фаъолияти Шўрои олимон 

љаласа мебошад. Љаласаи Шўрои олимон дар сурати 
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њузури аз се ду њиссаи аъзои Шўрои олимон гузаро-

нида мешавад ва ќарорњои он бо иштироки аз се ду 

њисса асоси эътибори њуќуќї пайдо менамояд ва 

иљрои онњо аз љониби њайати роњбарикунанда, про-

фессорон, устодону кормандон ва таълимгирандаго-

ни Донишгоњ њатмї мебошад. 

 92. Ба масъулон дар сурати сари ваќт иљро 

накардани ќарорњои Шўрои олимони Донишгоњ 

тибќи Кодекси мењнати Љумњурии Тољикистон, Ќо-

идањои тартиботи дохилї, Шартномаи коллективї, 

низомномањои дахлдор ва дигар санадњои меъѐрии 

њуќуќие, ки аз љониби Шўрои олимон тасдиќ карда 

шудааст, муљозот муќаррар карда мешавад. 

93. Ваколатњои Шўрои олимон: 

-  масълаи тасдиќ, ворид намудани таѓйироту 

иловањо ва мавриди амал ќарор додани Оинномаи 

мазкурро њал менамояд; 

-  масъалањои вобаста ба фаъолияти таълимї, 

илмї, инноватсионї, методї, тарбиявї, фарњангї, 

ахлоќї ва ѓайраро баррасї намуда, ќарорњои дахдор 

ба тавсиб мерасонад. Инчунин номгўи равияњо, 

самтњо, ихтисосњоро муайян мекунад, наќшањо ва 

барномањои таълимї, методї, илмї ва фарњангиро 

тасдиќ мекунад, курсњои омўхташаванда, њаљми со-

атњои онњоро муайян менамояд, шаклњои назорати 

дониши донишљўѐн, ваќти ягонаи оѓоз ва анљоми 

даврањои таълим ва дигар санадњои меъѐрии 

њуќуќиро ба тасвиб мерасонад; 

-  масъалањои такмили идорї ва сохтории До-
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нишгоњ, аз љумла, ташкил ва барњамдињии марказњо, 

паркњо, сехњо ва корхонањои хурди илмї-истењсолї, 

пажўњишгоњњо, факултетњо, кафедрањо, шуъбањо, ла-

бораторияњо ва дигар љузъњои таълимї, илмї, ис-

тењсолї ва хизматрасониро баррасї менамояд; 

-  масъалањои асосии рушди иќтисодї ва иљти-

моии Донишгоњро њаллу фасл менамояд; 

-  љадвали воњидњои кориро баррасї намуда, ни-

зоми пардохти музди мењнатро дар мувофиќа бо Ку-

митаи иттифоќи касабаи устодону кормандони До-

нишгоњ тасдиќ мекунад.  

-  имтиѐзњои дохилиро барои ишѓол намудани ва-

зифањои муаллими калон, дотсент, профессор ва ди-

гар кормандони илмию таълимї муќаррар ва татбиќ 

мекунад; 

-  Низомнома оид ба фаъолияти илмии Донишгоњ 

ва аттестатсияи онро тасдиќ мекунад; 

-  зинаи магистратура, докторантура (доктори 

фалсафа (PhD), доктор аз рўи ихтисос), аспирантура 

ва докторантураро таъсис медињад;  

-  мувофиќи тартиботи муќарраршуда, шуъбањо, 

намояндагињо, ихтисосњо ва тахассусњои навро боз 

менамояд; 

-  наќшањои дурнамо ва мавзўи пажўњишњои ил-

миро баррасї намуда, тасдиќ менамояд; 

-  Низомномаи эътидоли вазифањои вакантии 

њайати профессорону омўзгоронро тасдиќ мекунад; 

-  комиссияи тафтишотиро интихоб намуда, Ни-

зомнома ва њисоботи онро тасдиќ мекунад; 
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-  интихоби довталабонро ба тариќи озмун барои 

ишѓоли вазифањои вакантии њайати профессорону 

омўзгорон амалї мекунад. 

-  масъалањои тайѐр кардани кадрњо ва 

њавасмандкунии онњоро баррасї намуда, барои ба-

ланд бардоштани ихтисос, дохил шудан ба магистра-

тура, докторантура аз рўи ихтисос, аспирантура ва 

гузаронидани омўзгорон ба вазифаи ходими илмї, 

таљрибаомўзї љињати анљоми рисолањои номзадї, 

докторї, тањияи китобњои дарсї, дастурњои таълимї 

ва омўхтани таљрибаи пешќадам дар зинањои тањси-

лот тавсияњо медињад; 

- њайат ва хулосаи ќарори комиссияњо ва шўроњои 

доимию муваќќатан амалкунандаро тасдиќ мекунад; 

-  масъалаи аз гурўњи ѓайриройгон ба гурўњи рой-

гон гузаронидан, муайян кардани миќдори маблаѓи 

шартнома ва каму зиѐд намудани фоизи муайяни ма-

блаѓи шартномаи тањсили донишљўѐнро баррасї ме-

намояд; 

-  масъалањои дигареро, ки ќонунгузорї ба са-

лоњияти он мансуб намудааст, њал менамояд. 

94. Ректори Донишгоњ:  

Ректори Донишгоњ аз љониби Њукумати 

Љумњурии Тољикистон ба вазифа таъин ва аз вазифа 

озод карда мешавад. Ректори вобаста ба њамаи 

самтњои фаъолияти Донишгоњ масъулият мебарад. 

Ба ректори Донишгоњ ишѓоли дигар вазифањои 

роњбарикунанда, ба ѓайр аз роњбарии илмї, илмию 

методї дар дохили Донишгоњ ѐ берун аз он манъ аст. 
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Ректор дар доираи салоњияти худ фармоишњо меба-

рорад, ки иљрои онњо барои њамаи устодону корман-

дон ва донишљўѐни Донишгоњ њатмї мебошад.  

95. Ректори Донишгоњ барои њалли пробле-

мањои фаврї раѐсати Донишгоњро ташкил менамояд. 

Ба њайати раѐсат ректор, муовинони он, деканњо, му-

дирони кафедрањои љамъиятию умумидонишгоњї, 

роњбарони бахши таълим, илм, тарбия ва дигар 

масъулони Донишгоњ дохил шуда, бо фармоиши рек-

тор тасдиќ карда мешавад ва он аз рўи Низомнома, 

наќшаи корї фаъолияти сохтору зерсохторњои До-

нишгоњро назорат мебарад. 

Шакли асосии фаъолияти раѐсати Донишгоњ гу-

заронидани љаласањо ба шумор меравад. Љаласањои 

раѐсат вобаста ба наќшаи корї аз тарафи ректори 

Донишгоњ даъват карда мешавад.  

96. Ректори Донишгоњ, њуќуќ ва ўњдадорињои он: 

- ба Шўрои олимони Донишгоњ доир ба ворид 

намудани таѓйироту иловањо ба Оиннома, инчунин 

аз нав тањрир кардани он таклифњо пешнињод мена-

мояд; 

- аз номи Донишгоњ амал карда, бе ваколатнома 

манфиатњои онро дар маќомоти давлатии идораи 

маориф, маќомоти њокимият ва идораи давлатї, 

бонкњо ва дар назди шахсони алоњида ва њуќуќї 

њимоя менамояд; 

- амвол ва маблаѓњои пулии Донишгоњро ихти-

ѐрдорї месозад; 

- шартномањо ба имзо расонида, ваколатнома 
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медињад ва дар бонкњои давлатї ва тиљоратї су-

ратњисобњои Донишгоњро мекушояд; 

- кормандони Донишгоњро ба кор ќабул ва аз 

кор озод менамояд; 

- дар доираи ваколатњои худ амру фармоишњо 

мебарорад, амалигардонии ќарорњои Шўрои олимо-

нро дар шакли фармоиш ба имзо мерасонад, ки 

иљрои онњо барои њайати профессорону омўзгорон, 

кормандон ва донишљўѐни Донишгоњ њатмї мебо-

шад;  

- арзу шикоятњои њайати профессорону омўзго-

рон ва кормандон, таълимгирандагон, падару мода-

рон ва дигар шањрвандонро бо тартиби муќаррар-

гардида мешунавад, амр ва фармоиш мебарорад ва 

ба аризаи хаттии онњо раводид гузошта, дар 

муњлатњои муайянкардаи Ќонун онњоро арзѐбї кар-

да, ба онњо љавоб менависад ва имзо мегузорад; 

- ба донишљўѐни камбизоат, ятимони кулл, ни-

мятим дар доираи муќаррароти мављуда кўмаки 

моддї ва маънавї мерасонад, миќдори маблаѓи 

шартномаи онњоро дар асоси мурољиат ва пешнињоди 

њуљљатњои тасдиќкунанда то 50 фоиз бе ќарори 

Шўрои олимон кам мекунад; 

- барои хориљ, барќароркунї ва гузаронидани 

донишљўѐн фармоиш ба имзо мерасонад ва њолатњои 

истисноии барќароркунї ва гузаронидани донишљўѐ-

нро дар сурати пешнињод кардани њуљљатњои тас-

диќкунанда ва дигар сабабњои узрнок њал менамояд; 

- доир ба ќабули довталабон, интиќоли таълим-
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гирандагон ва хатми онњо фармоиш ба имзо мерасо-

над ва фаъолияти мутахассисони љавонро дар ис-

тењсолот баъд аз хатм тибќи тартиботи мављуда 

назорат мебарад; 

- барои њавасмандгардонї ва муљозотдињии 

устодону кормандон ва донишљўѐн тибќи ќонунгузо-

рии љорї ва санадњои дигари меъѐрї фармоиш ба им-

зо мерасонад ва амалї шудани онњоро назорат меба-

рад; 

- дар доираи маблаѓњои пешбинишуда ва воњидњои 

кории мављудбуда сохтор ва воњидњои кории До-

нишгоњро тасдиќ менамояд ва барњам медињад; 

- ќоидањо, дастурњо, тартибњо, низомномањо ва 

дигар санадњои меъѐрии њуќуќии сохторњои таркибии 

Донишгоњро баъд аз баррасї дар Шўрои олимони 

Донишгоњ тасдиќ менамояд; 

- муовинонашро барои ба вазифа таъин ва аз ва-

зифа озод намудан ба Муассис пешнињод менамояд; 

- њайати роњбарикунанда, устодону кормандон ва 

дигар роњбарони сохтор ва зерсохторњои Донишгоњро 

ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад; 

- кори Раѐсатро ташкил карда, ба он роњбарї меку-

над ва барои амалї шудани ќарорњои он назорат мебарад; 

- Шўрои олимони Донишгоњро ташкил намуда, ба 

он роњбарї мекунад ва ќарорњои онро тасдиќ менамояд; 

- ба Комиссияи олии аттестатсионии Љумњурии 

Тољикистон дар бораи ташкили Шўроњои диссертат-

сионї дар назди Донишгоњ дархост пешнињод мена-

мояд; 
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- њисоботи семоња, шашмоња, нўњмоња ва солонаи 

Донишгоњро њамасола ба Муассис пешнињод менамояд; 

- ваколатњои дигаре, ки аз ќонунгузории љорї ва 

Оинномаи мазкур бармеоянд, иљро менамояд. 

 97. Факултет љузъи сохтории Донишгоњ буда, 

фаъолияти онро декан роњбарї мекунад. Декани фа-

култетро ректори Донишгоњ дар мувофиќа бо Муас-

сис аз љумлаи устодони унвони илмидошта ба мудда-

ти 4-сол ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд. 

 98. Ба вазифаи декани факултет тибќи Низо-

мномае, ки Вазорати маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон ба тасвиб расонидааст, номзади илм, до-

тсент ба муддати на зиѐда аз як муњлат, доктори илм, 

профессор ба муддати на зиѐда аз ду муњлат пайи њам 

таъин карда мешавад. 

 99. Вазифањои декани факултет: 

- бевосита ба корњои таълимї, тарбиявї, илмї, 

инноватсионї, методї, фарњангї ва ахлоќии факулта 

роњбарї менамояд; 

- иљрои наќшањои таълим, наќшањои корї, 

наќшањои инфиродии омўзгорон ва таълимгирандагони 

факултетро дар љараѐни таълим назорат мекунад, барно-

мањои таълим, барномањои корї аз рўи фан, силла-

бусњоро дар Шўрои методии факултет баррасї менамояд 

ва баъди тасдиќ дар Шўрои олимони Донишгоњ татбиќи 

онњоро дар факултет таъмин месозад;   

- љадвалњои дарсиро якљоя бо масъулин тибќи 

наќшањои таълимї тањия ва бо раѐсати таълими До-

нишгоњ мувофиќа карда, дар њамаи шаклњои таълим ва 

зинањои тањсилот иљрои онњоро назорат мебарад; 
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- иштироки донишљўѐнро ба дарсњо ва дигар 

машѓулиятњое, ки дар наќшаи таълимї пешбинї 

шудааст, ба њисоб мегирад, муњлатњои санљишу им-

тињонсупориро муќаррар намуда, тибќи љадвали 

алоњида ин равандро ташкил ва бо њуљљатњои зарурї 

таъмин менамояд;  

- оид ба ташкили љараѐни таълим, баланд бар-

доштани сифати омода намудани мутахассисон чора-

бинињои дахлдорро амалї менамояд; 

- дар бораи гузаронидани донишљўѐн аз курс ба 

курс, муќаррар намудани шаклњои стпендия, ба онњо 

додани рухсатии академї, хориљ ва барќарор наму-

дани донишљўѐн ба ректори Донишгоњ пешнињод ва 

лоињаи фармоиш манзур менамояд; 

- бо пешнињоди кафедрањои тахассусї лоињаи 

фармоиши ректорро барои иштирок намудани 

таълимгирандагон ва шунавандагон ба аттестатсияи 

љамъбастии давлатї, таълифи рисолањои хатм дар 

њамаи зинањои тањсилот ва шаклњои таълим тањия ва 

барои тасдиќ пешнињод менамояд ва иљрои онњоро 

зери назорат мегирад; 

- оид ба бењдошти шароити маишї, моддї ва са-

ломатии донишљўѐн чорабинињоро амалї менамояд, 

корњои тарбиявиро тибќи муќаррарот ба роњ монда, 

барои татбиќи Ќоидањои тартиботи дохилї, Дасту-

рамали либосњои тавсиявї ва дигар санадњои меъѐ-

рии њуќуќие, ки фаъолияти маънавї, фарњангї ва 

тарбиявии донишљўѐнро ба танзим медароранд, 

тадбирњо меандешад; 

- якљоя бо Кумитаи иттифоќи касабаи устодон 
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ва донишљўѐни факултет, созмонњои занон, духтарон, 

љавонон фаъолияти бисѐрљонибаи кормандон ва 

таълимгирандагонро муњокима намуда, барои људо 

намудани хобгоњ, бењтар намудани вазъи маишї ва 

модии онњо ба раѐсат пешнињодњо манзур месозад;  

- тибќи муќаррароти мављуда аз дигар вако-

латњо, вазифањо ва ўњдадорињое, ки аз Низомномаи 

декани факултет бармеояд, истифода менамояд ва 

онњоро амалї мегардонад.  

100. Дар факултет Шўрои олимон тањти 

роњбарии декани факултет ташкил карда мешавад. 

Тартиби ташкил ва ваколати Шўрои олимони факул-

тет мувофиќи «Низомномаи Шўрои олимони факул-

тети муассисаи тањсилоти олии касбї», ки бо ќарори 

мушовараи Вазорати маориф ва илм ба тасдиќ раси-

дааст, ба роњ монда мешавад.  

101. Дар факултет бо ќарори Шўрои олимони До-

нишгоњ кафедрањои тахассусї таъсис дода мешаванд, ки 

роњбарии онњоро мудири кафедра ба уњда дорад.  

 Мудири кафедра аз њисоби докторони илм, 

профессорон, дотсентон ба таври истисно аз љумлаи 

номзадњои илм дар Шўрои олимони Донишгоњ ба 

тариќи овоздињии пинњонї ба муддати 4 сол интихоб 

карда мешавад. Мудири кафедра фаъолияташро 

тибќи ќарордод ба роњ мемонад. Баъди њар чор сол 

мудири кафедра дар Шўрои олимон њисобот пеш-

нињод намуда баъди он озмун эълон карда мешавад. 

102. Мудирони кафедрањое, ки то ваќти амалї 

шудани Оинномаи мазкур ду муњлат пайи њам адои 



 44 

вазифа мекунанд, минбаъд њуќуќи иштирок намудан-

ро дар озмуни ишѓоли вазифаи мудири кафедра 

надоранд. Ба таври истисно, муњлати иловагї ба са-

лоњияти Шурои олимон гузошта мешавад. Дар сура-

ти пайдо шудани доктори илм дар кафедрае, ки ба он 

номзади илм ва дотсент роњбари мекунад, мудири 

кафедраи амалкунанда, ки номзади илм ѐ дотсент аст, 

новобаста аз муњлати адои вазифа бозхонд карда 

мешавад. Тартиби бозхондро Низомномае, ки бо 

ќарори Шўрои олимон тасдиќ мегардад, муайян ме-

намояд. 

103. Фаъолияти кафедра ва мудири онро «Низо-

мномаи кафедраи муассисаи тањсилоти олии касбии 

Љумњурии Тољикистон, ки аз љониби Вазорати 

маориф ва илми Љумњурии Тољикистон тасдиќ гар-

дидааст ва Низомномаи кафедраи Донишгоњ, инчу-

нин Ќоидањои амалкунандаи Донишгоњ ба танзим 

медарорад. 

104. Донишгоњ мувофиќи ќонунгузорї њуќуќи 

дар амал татбиќ намудани наќша ва барномањои 

таълим ва дигар имтиѐзњоро баъди гирифтани 

Иљозатнома молик мешавад. 

105. Муассис мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон тибќи шартномаи дуљониба бо До-

нишгоњ назорати давлатиро доир ба сифати тањсило-

ти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи 

олии таълимї амалї месозад. 

106. Назорати риояи Стандартњои давлатии 

тањсилоти олии касбї дар Љумњуриии Тољикистон ва 
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дигар санадњои меъѐрии њуќуќии соњаи тањсилотро 

дар Донишгоњ, Хадамоти давлатии назорат дар 

соњаи маориф ба амал мебарорад. 

107. Иљозатномаи пешбурди фаъолияти таълим-

ро аз рўи наќшањои таълимии тањсилоти олии касбї 

ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї 

маќомоти давлатии идораи маориф ва илм дар асоси 

хулосаи Комиссияи экспертии Хадамоти далатии 

назорат дар соњаи маориф медињад. 

108. Донишгоњ дар сурате соњиби Иљозатнома 

мешавад, ки агар заминањои моддї, таълимї, илмї ва 

техникии он ба талаботи Вазорати маориф ва илми 

Љумњурии Тољикистон мувофиќ бошад.  

 Донишгоњ барои таъсиси равия, самт ва ихти-

сосњои нави таълим новобаста ба Иљозатнома до-

штан ѐ надоштан дар асоси ќоидањои умумї њуќуќ 

дорад, аммо гирифтани Иљозатнома ба ихтисоси нав 

њатми мебошад.  

109. Донишгоњ бо дархости худ ва ѐ бо ташаббу-

си Муассис аттестатсия мегузаронад. 

110. Аттестатсия маќсад ва муњтавои муво-

фиќати мазмун, сатњ ва чигунагии сифати дониши 

таълимгирандагони Донишгоњро ба талаботи стан-

дартњои давлатии таълимии тањсилоти олии касбї 

дар зинањо ва шаклњои тањсилот аз рўи равия, самт ва 

ихтисос муќаррар менамояд. 

111. Аккредитатсияи давлатии Донишгоњ дар асо-

си натиљањои аттестатсияи давлатї, ки тартиби онро 

муассис муќаррар менамояд, гузаронида мешавад.  
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112. Шањодатнома дар бораи аккредитатсияи 

давлатї маќоми Донишгоњ ва фењристи равия ва 

ихтисосњоро, ки аз аккредитатсияи давлатї гузашта-

аст, тасдиќ мекунад ва ба Донишгоњ њуќуќи ба 

таълимгирандагон њуљљати намунаи давлатиро дар 

бораи тањсилоти олии касбї дињад.  

 

7. ТАРТИБИ ЌАБУЛИ ДОНИШЉЎЁН БА ДО-

НИШГОЊ 
 

113. Ќабул ба Донишгоњ тибќи тартиби муќар-

рарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба 

роњ монда мешавад.  

114. Шањрвандон њуќуќ доранд ба Донишгоњ та-

васссути Маркази миллии тестї дар асоси натиљаи 

холњои бадастовардаашон ба гурўњњои ройгон ва 

ѓайриройгон дохил шаванд.  

115. Донишгоњ наќшаи ќабулро барои гурўњњои 

ройгон ва ѓайриройгон аз рўи равия ва ихтисосњо му-

тобиќи замимаи Иљозатнома дар мувофиќа бо Муас-

сис, Вазорати рушди иќтисод ва савдо муайян ва тас-

диќ менамояд.  

Донишгоњ њаљм ва андозаи пардохти маблаѓро 

дар гурўњњои ѓайриройгон барои таълимгирандагони 

ватанї ва хориљї мувофиќи тартиби муќарраршуда 

дар мувофиќа бо Муассис ва Агентии зиддиинњисо-

рии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар 

менамояд. 

 116. Довталабон ба таълими пулакї танњо 

баъди пардохти њаќќи таълим (мувофиќи шартнома) 
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ќабул карда мешаванд. Аз таълими ѓайриройгон ба 

таълими ройгон ва аз таълими ройгон ба таълими 

ѓайриройгон гузаронидани донишљўѐн иљозат дода 

мешавад. Тартиби онро Низомномањое, ки аз тарафи 

муассис ва Шўрои олимони Донишгоњ тасдиќ 

шудааст, муайян менамояд. 

117. Донишгоњ дар њолатњои алоњида тибќи Ни-

зомнома оид ба тартиби гузаронидани донишљўѐн аз 

гурўњњои ѓайриройгон ба гурўњњои ройгон ва аз 

гурўњњои ройгон ба гурўњњои ѓайриройгон, ки бо 

ќарори Шўрои олимони Донишгоњ тасдиќ мешавад, 

интиќоли таълимгирандагонро ба равия ва ихтисоси 

мувофиќ аз як курс ба курси дигар ва аз як гурўњ ба 

гурўњи дигар ба роњ мемонад. 

118. Шахсоне, ки коллељњои мустаќил ва соња-

вии мактабњои олиро бо «Дипломи аъло» хатм меку-

нанд, дар њолати мувофиќати равия ва ихтисосњо ба 

тариќи суњбат ба курсњои мувофиќи Донишгоњ ба та-

ври ройгон ва ѓайриройгон ќабул карда мешаванд. 

119. Шахсоне, ки коллељњои мустаќил ва соња-

вии мактабњои олиро бо дипломи муќаррарї хатм 

менамоянд, дар њолати мувофиќати равия ва ихти-

сосњо баъди гузаштан аз аттестатсия ва озмун ба та-

риќи шартномавї ба курси мувофиќ дар Донишгоњ 

ќабул карда мешаванд. 

120. Донишгоњ дар асоси Иљозатномаи пешбурди 

фаъолият дар соњаи тањсилот ва замимаи он аз рўи равия 

ва ихтисосњои мављуда шањрвандонро барои гирфтани 

маълумоти дуюм тибќи наќшаи алоњидаи таълими ѓай-
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риройгон дар асоси шартнома ќабул менамояд. 

121. Донишгоњ шунавандагонро барои шуъбаи 

тайѐрї, курсњои бозомўзї, такмили ихтисос ва 

касбии иловагї дар асоси наќшаи алоњидаи таълим 

тибќи муќаррарорти мављуда ќабул менамояд ва 

баъди хатм ба онњо сертификат ва ѐ њуљљати намунаи 

давлатї медињад. 

122. Барои шахсони дорои тањсилоти миѐнаи касбии 

равия ва ихтисосњои мувофиќ бо равия ва ихтисосњои До-

нишгоњ тибќи ќарори Шўрои олимони Донишгоњ да-

рѐфти тањсилоти олии касбї аз рўи барномаи мањдуд ѐ 

суръатноки омўзиш иљозат дода мешавад. 

123. Шумораи умумии донишљўѐн ва тартиби 

ќабули онњоро аз њисоби маблаѓи буљет њар сол маќо-

моти марбутаи давлатї тибќи меъѐрњои муќаррарнаму-

даи ќонунгузории љорї муайян менамояд. 

124. Тартиби ќабул, хориљ, барќарор ва ин-

тиќоли донишљўѐн аз Донишгоњ тибќи ќоидањои 

амалкунандаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон, Оинномаи мазкур ва дигар санадњои 

меъѐрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон муќаррар 

карда мешавад. 

 125. Ба аспирантураи Донишгоњ дар асоси оз-

мун шахсоне, ки тањсилоти олии касбии зинаи мута-

хассис ва магистрро доранд, ќабул карда мешаванд. 

Тањсил дар аспирантура дар шакли рўзона ва ѓои-

бона сурат мегирад. Тањсили рўзона на камтар аз се сол 

ва ѓоибона на камтар аз чор солро фаро мегирад. 

126. Ба докторантураи Донишгоњ таълимгиран-
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дагоне, ки дараљаи номзади илм доранд, ќабул карда 

мешаванд. Ба докторантура љињати дарѐфти унвони 

илмии доктори фалсафа (PhD) ва доктор аз рўи ихти-

сос таълимгирандагоне, ки зинаи мутахассис ва маги-

стратураро бо муваффаќият хатм намудаанд, ќабул 

карда мешаванд.  

Муњлати тањсил дар докторантура на камтар аз 

се сол мебошад. 

127. Донишгоњ барои дохил шудани шањрвандо-

ни хориљї ба зинањои бакалавриатура, магистратура, 

докторантура ва доктор аз рўи ихтисос, доктори фал-

сафа (PhD), аспирантура ва докторантура дар шакли 

тањсилоти рўзона, ѓоибона, фосилавї ва экстернат 

тибќи ќарордодњои байналмилалї, созишномањои 

байнињукуматї, шартномањои дуљониба бо муас-

сисањои таълимии тањсилоти олии касбии ватаниву 

хориљї ва шартномањои инфиродї бо ќарори Шўрои 

олимон ва дар мувофиќа бо Муассис љойњои ќабули 

ройгон ва ѓайриройгон људо мекунад. 

128. Тањсил дар зинањои бакалавриатура, маги-

стратура, докторантура, доктори фалсафа (PhD) ва док-

тор аз рўи ихтисос), аспирантура ва докторантураи пас аз 

аспирантура мувофиќи Низомнома дар бораи бака-

лавриатура, магистратура, докторантура (доктори фал-

сафа (PhD) ва доктор аз рўи ихтисос), аспирантура ва док-

торантура, ки бо ќарори Шўрои олимони Донишгоњ 

мутобиќи санадњои меѐрии њуќуќии Љумњурии Тољики-

стон тасдиќ шудаанд, сурат мегирад. 
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8. ЊУЌУЌ, ВАЗИФА ВА УЊДАДОРИЊОИ ДО-

НИШЉЎЁНИ ДОНИШГОЊ ДАР ЗИНАИ БАКА-

ЛАВР, МУТАХАССИС ВА МАГИСТРАТУРА 
 

129. Донишљў (таълимгиранда) шахсе мебошад, 

ки бо тартиби муќарраршуда ба Донишгоњ ќабул 

шуда, дар шуъбањои рўзона, ѓоибона, тањсили фоси-

лавї ва ѐ ба тариќи экстернат бо маќсади гирифтани 

зинаи муайяни тањсилот ва ихтисос дар асоси созиш-

номаи сељониба тањсил менамояд. 

130. Ба донишљўи (таълимгирандаи) Донишгоњ 

намуди муќарраршудаи корт, шањодатномаи до-

нишљўї ва дафтарчаи имтињонї дода мешавад. 

 131. Њуќуќњои донишљўѐни (таълимгирандагони) 

Донишгоњ: 

- бо риояи талаботи Стандарти давлатии тањсило-

ти олии касбї дар Љумњурии Тољикистон, стандатрњои 

таълимї аз рўи ихтисос, талаботњои давлатї аз рўи 

ихтисос дониши худро ташаккул дињад; 

- талаботи Оинномаи Донишгоњ, Ќоидањои тар-

тиботи дохилї, Дастурамали либосњои тавсиявї, ни-

зомномањо, дастурњо, тартибњо ва дигар санадњои 

меъѐрии њуќуќиро амалї намоянд;  

 - бо истифода аз озодињои академии худ дар ин-

тихоби фанњои алоњида, курсњои факултативї ва 

курсњои аз рўи касб ва ихтисос тибќи наќшаи таълим 

ва наќшаи инфиродии донишљў муќарраргардида 

фаъолона иштирок намоянд; 
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- ба шароити зарурии тањсил, пайвастани тањсил 

бо фароѓат таъмин бошанд;  

- Низомнома ва муќаррароти низоми кредитии 

тањсилотро риоя ва амалї намоянд; 

-машѓулиятњои лексионї, амалї, семинарї, ла-

бораторї ва дигар талаботи таълимиро сариваќт 

иљро намоянд;  

- барои иштирок дар корњои мустаќилона ва 

корњои мустаќилона бо роњбарии омўзгор масъул бу-

да, ин машѓлиятњо дар аудитория ва берун аз аудито-

рия омодагї гиранд; 

- њангоми ќарздории академї љињати бартараф 

намудани он дар тањсили иловагї-триместр иштирок 

намуда, талаботи онро пурра иљро намоянд; 

 - дар муњокима ва њалли масъалањои муњимта-

рини Донишгоњ, аз љумла, тавассути иттињодияњои 

љамъиятї ва маќомоти давлатии идораи маориф ва 

илм иштирок намоянд; 

 - аз китобхонањо, марказњои иттилоотї, интер-

нет, почтаи электронї ва сайти Донишгоњ, воситањои 

дигари инноватсионї ва коммуникатсионї, паркњои 

технологї, озмоишгоњњо, устохонањо, утоќњои 

таълимї, синфхонањо, толорњои таълимї, фарњангї, 

варзишї, сехњои таълимї-истењсолї, дармонгоњњо, 

нуќтањои тиббї ва монанди инњо тибќи Ќоидањои 

тартиботи дохилии Донишгоњ ва тартиботи муќар-

раркардаи Оинномаи мазкур ба таври ройгон ва ѓай-

риройгон истифода баранд; 

- дар раванди таълим аз паркњои технологї, сехњо 
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ва устохонањои таълимї - истењсолї, озмоишгоњњо ва 

дигар сохторњои марбута бо тартиби муќарраргардида 

ба таври ройгон ва ѓайриройгон истифода намоянд; 

- дар њамаи намудњои корњои таълимї, тарби-

явї, илмї, инноватсионї, варзишї, фарњангї, ме-

тодї, тадќиќотї, конференсияњо, семинарњо, симпо-

зиумњо, мањфилњо, кулбњо, викторинањо ва озмунњо 

иштирок намоянд;  

- корњои илмии худро дар нашрияњои Донишгоњ 

барои чоп пешнињод кунанд; 

- аз болои ќарорњои Шўрои олимон ва фармо-

ишњои ректори Донишгоњ тибќи тартиботи муќар-

раркардаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

шикоят намоянд;  

- вобаста ба имконот баъд аз дарс, пас аз фориѓ 

шудан аз тањсил баъди курси дуюм дар корхонаю му-

ассисањо ва њама гуна шаклњои ташкилию њуќуќї 

фаъолият намоянд; 

- дар мавридњои беморї, инчунин занњои њоми-

ладор ва тифли ширхорадошта тибќи муќаррароти 

«Низомномаи рухсатии академии донишљўѐни муас-

сисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољики-

стон» ва Низомномаи Донишгоњ рухсатии академї 

гиранд;  

- донишљўѐне, ки аз њисоби Буљети давлатї дар 

ихтисосњои равияи омўзгорї мехонанд ва ѐ аз рўи 

квотаи Президентї ба тањсил фаро гирифта шудаанд, 

бояд бо Донишгоњ ва маќомоти иљроияи мањаллии 

њокимияти давлатї шартномаи сељониба ба имзо ра-
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сонанд. 

132. Донишљўѐни Донишгоњ, ки дар шуъбаи 

рўзона тањсил намуда, аз њисоби буљети давлатї 

таълим мегиранд, бо стипендия дар њаљми муќаррар-

намудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон таъмин 

карда мешаванд.  

133. Донишљўѐни Донишгоњ њуќуќ доранд аз 

шахсони воќеию њуќуќї, ки барои тањсил ба онњо 

роњхат додаанд, стипендияи номї гиранд; 

134. Дар асоси нишондоди тиббї ва дигар њо-

латњои истисної ба донишљўи Донишгоњ тибќи тар-

тиби муќарраркардаи Муассис рухсатии академї до-

да мешавад. 

135. Донишљўѐни шакли тањсили рўзона, ки дар 

Донишгоњ тањсил менамоянд, аз даъват ба хизмати 

њарбї дар муддати тањсил озод карда мешаванд. 

136. Донишљўѐни шакли тањсили рўзонаи До-

нишгоњ, ки аз Донишгоњ хориљ шудаанд, аз ин имтиѐз, 

ки дар банди 129 ва 135 зикр ѐфтааст, мањрум мегар-

данд. 

137. Ба њар як таълимгирандаи Донишгоњ, ки ба 

хобгоњ эњтиѐљ дорад, дар сурати мављуд будани фон-

ди манзилї утоќи хоб таъмин карда мешавад.  

Ба њар як сокини хобгоњ бо шакле, ки маќомоти 

љумњуриявии давлатии идораи маориф ва илм муќар-

рар намудааст, инчунин тибќи Ќоидањои зисти хоб-

гоњ шартнома миѐни Донишгоњ ва таълимгиранда 

баста мешавад. 

Дар сурати халалдор кардани муќаррароти 
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мављуда нисбат ба донишљўѐн то дараљаи аз хобгоњ 

ва Донишгоњ хориљ намудан чорањои интизомї ан-

дешида мешавад. 

138. Барои комѐбињо дар тањсил, иштироки 

фаъолона дар корњои илмию тадќиќотї, донишљўѐн 

мувофиќи Оинномаи мазкур аз лињози моддию 

маънавї њавасманд гардонида мешаванд. 

 139. Донишљўѐни Донишгоњ кафолати ба дигар 

муассисањои олии таълимї гузаштан ва барќарор 

шуданро мувофиќи тартиботи муќаррарнамудаи 

маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф до-

ранд. Њангоми гузариш ба муассисаи олии таълимии 

дигар њамаи њуќуќњои донишљўѐн дар ин зинаи 

тањсилоти олии касбї нигоњ дошта мешаванд.  

 140. Ба донишљўѐне, ки бо шакли тањсили ѓои-

бона, фосилавї ва ба тариќи экстернат дар Донишгоњ 

тањсил менамоянд, њамон имтиѐзњои таълимро, ки 

барои шакли рўзона муњайѐ кардааст, таъмин мена-

мояд.  

141. Уњдадорињои донишљўѐни (таълимгиранда-

гони) Донишгоњ:  

- донишњои назариявиро аз бар намоянд, 

мањоратњои амалиро касб кунанд, усулњои тадќиќо-

тии муосирро аз рўи ихтисос интихоб намуда, аз худ 

намоянд;  

- тамоми супоришњоро сариваќт тибќи љадвали 

дарсї аз рўи наќшаи таълим, наќшаи инфиродии худ 

иљро намуда, талаботи барномаи таълимї, барно-

мањои корї аз рўи њар як фан, талаботи силлабусњоро 
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риоя ва амалї гардонанд; 

- бањри баланд бардоштани сатњи фарњангї, 

њисси баланди худшиносї, азбарнамоии арзишњои 

миллї ва умумибашарї, эњтироми муќаддасоти Ва-

тан ва камолоти ахлоќї саъю кўшиш кунанд; 

 - талаботи Оинномаи мазкур ва Ќоидањои тарти-

боти дохилиро ба пуррагї риоя намоянд; 

- тамоми талаботи фаъолияти касбии дар тавсия-

номаи тахассусї пешбинигардидаро риоя намоянд; 

-њамаи талаботи низоми кредетии тањсилотро 

риоя ва иљро намоянд; 

- барои иљрои корњои мустаќилонаи донишљў ва 

корњои мустаќилона бо омўзгор, ки берун аз аудито-

рия ѐ дар аудитория сурат мегирад, тайѐрї бинанд ва 

супоришњоро сариваќт иљро намоянд; 

- ба дарсњои амалї, семинарї, лабораторї, 

таљрибавї омодагї бинанд ва дастурњои омўзгорон-

ро сариваќт иљро намоянд; 

- аз истифодаи телефонњои мобилї дар синфхо-

нањо њангоми дарс ќатъиян худдорї намоянд; 

-дастури тавсиявии сару либосро дар дохили 

Донишгоњ риоя намоянд; 

-аз истифодаи мошинањои шахсї њангоми ома-

дан ба Донишгоњ ќатъиян худдорї намоянд; 

- дар чорабинињои Донишгоњї ва љумњуриявї 

фаъолона иштирок намоянд; 

- ќоидањои донишљўиро пурра ва бечуну чаро 

иљро намоянд; 

- аз истифодаи дафтарњои суратдор даст кашанд; 
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- ба Донишгоњ бо љузвдон ва китобу дафтар 

њозир шаванд; 

- ќоидањои тартиботи дохилии хобгоњро иљро 

намоянд; 

- аз кашидани носу сигор, нўшокињои спиртї ва 

маводњои мадњушкунанда дар њудуди Донишгоњ ва 

берун аз он худдорї намоянд; 

- дар њашарњо, чорабинињои ободонї ба хотири 

тозагї, бењар шудани њолати санитарї, тоза нигоњ 

доштани синфхонањо, роњравњо, биноњо ва сарзабз 

нигоњ доштани майдончањои Донишгоњ ва аторфи он 

фаъолона ширкат варзанд;  

- гулу гулбутањо, сабзањои ороишї, дарахтони 

ороишии Донишгоњ ва аторфи онро нигоњубин намо-

янд;  

- Оинномаи Донишгоњ, Ќоидањои тартиботи до-

хилї, ќарорњои Шўрои олимон, дастуру супориш ва 

фармоишњои ректори Донишгоњ ва дигар санадњои 

меъѐрии њуќуќии соњаи маорифро иљро ва риоя намоянд; 

- ќоидањои зист дар хобгоњ ва дигар тала-

ботњоро, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон 

муќаррар намудааст, риоя намоянд; 

- ба молу амволи Донишгоњ, ки ба ихтиѐрашон 

вогузошта шудааст, эњтиѐткорона муносибат намоянд; 

- њангоми расонидани зарар (барќасдона шика-

стан ва корношоям сохтани амвол) ба Донишгоњ 

тибќи тартиботи муќарраргардида товони онро пур-

ра љуброн намоянд; 

- ќоидањои бехатарии зидди сўхторро њангоми 
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кор бо воситаву таљњизоти барќї ва њифзи муњити 

зистро риоя намоянд; 

 - баъд аз хатми Донишгоњ тибќи наќшаи таќси-

моти шахсии мутахассисони љавон барои дарѐфти 

кор аз рўи ихтисос мутобиќи ќарори комиссияи ба-

кортаќсимкунии давлатї ба љойи кор њозир шаванд 

ва онњое, ки аз њисоби сарпарастон ва дигар сарчаш-

мањои ѓайрибуљетї тањсил намуданд, ба ихтиѐри сар-

парасташон њозир шаванд. 

142. Донишљў аз Донишгоњ дар њолатњои зерин 

хориљ карда мешавад: 

- бинобар вазъи саломатї дар асоси маълумот-

номаи комиссияи машваратї- тиббї; 

- бо сабаби ба дигар муассисаи таълимї гузаштан; 

- бо сабаби давомоти нокифоя (зиѐда аз 36 соат 

дар як нимсолаи таълимї); 

- барои ќарзњои академї, аз љумла, дар њолати 

сариваќт насупоридани санљишу имтињонњо аз се ѐ 

зиѐда фанњои таълимї; 

- барои донишљўѐне, ки дар асоси шартнома 

тањсил мекунанд, дар њолати сари ваќт пардохт 

накардани маблаѓи тањсил тибќи шартнома; 

- барои содир кардани љиноят ва ба ќувваи 

ќонунї даромадани њукми суд; 

-  дар њолати истифода бурдани телефонњои мо-

билї дар раванди таълим ва дохил шудан ба њудуди 

биноњои таълимї ва хобгоњњои Донишгоњ бо наќли-

ѐт; 

-  бо сабаби иштирок накардан дар имтињонњои 
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љорї ва давлатї; 

-  дар сурати расонидани зарари моддї ба До-

нишгоњ; 

-  дар сурати дашном додан, дурўѓ гуфтан, 

тањќир ѐ бесабаб расонидани зарари моддї ва 

љисмонї ба омўзгор; 

-  дар сурати иштирок накардан дар таљрибаи 

сањрої, истењсолї ва омўзгорї; 

- барои вайрон кардани талаботи «Дастуруламали 

тавсиявии либосњои хонандагон ва донишљўѐни муас-

сисањои тањсилоти ибтидої, миѐна ва олии касбї»; 

 - барои вайрон кардани Оинномаи мазкур ва 

Ќоидањои тартиботи дохилї. 

143. Шунавандагони Донишгоњ таълимгиранда-

гоне мебошанд, ки дар шуъбањои тайѐрї, марказ ва ѐ 

курсњои такмили ихтисос, бозомўзии мутахассисон ва 

дар курсњои репититорї ба таври ройгон ва ѓайри-

ройгон тањсил мекунанд. 

144. Шунавандагони Донишгоњ њамаи њуќуќу 

вазифањое, ки онњоро таълигирандагони Донишгоњ 

дар њамаи зинањои тањсил ва шаклњои тањсил соњиб 

шудаанд, доро мебошанд. 

 

 

9. ЊУЌУЌ, ВАЗИФА ВА УЊДАДОРИЊОИ АСПИ-

РАНТОН, УНВОНЉЎЁН ВА ДОКТОРАНТЊОИ 

ДОНИШГОЊ 
 

145. Шакли асосии тайѐр кардани кормандони 

илмї ва илмию омўзгории баландихтисос дар До-
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нишгоњ аспирантура ва докторантура, доктарантура аз 

рўи ихтисос ва доктори фалсафа (Phd) мебошад. 

146. Аспирантура ва докторантура, докторантура 

аз рўи ихтисос ва доктори фалсафа (Phd) дар Донишгоњ 

барои тањсили муттасил, такмили ихтисоси илмию 

омўзгорї ва илмии таълимгирандагон, устодон, кор-

мандон ва дигар шањрвандон таъсис дода шудааст.  

147. Ба аспирантоне, ки аз њисоби маблаѓи буљет 

рўзона дар Донишгоњ тањсил мекунанд, стипендияи 

давлатї на камтар аз маоши ассистент муайян карда 

мешавад ва њар сол ба муддати ду моњ таътил муќар-

рар мегардад. 

148. Аспирантони бахши ѓоибонаи Донишгоњ 

њуќуќ доранд, дар асоси муќаррароти љорї њар сол аз 

љойи корашон ба муддати 30 (сї) рўзи таќвимї рух-

сатии иловагї ва зимни ин музди миѐнаи мењнаташо-

нро гиранд. 

149. Аспирантони бахши ѓоибонаи Донишгоњ 

њафтае як рўз њуќуќи аз кор озод буданро доранд, ки 

барои он панљоњ фоизи музди мењнат пардохта меша-

вад. Корфармо њуќуќ дорад, ки ба аспирантон муво-

фиќи хоњишашон дар соли чоруми тањсил ба таври 

илова њар њафта ду рўз рухсатии бе пардохти музд 

пешнињод намояд. 

150. Аспирантони бахши ѓоибонаи Донишгоњ бо 

шарти дар хобгоњ мављуд будани љойи холї дар 

давраи супоридани имтињонот ва навиштани рисолаи 

илмї бо утоќи хоб таъмин карда мешаванд. 

151. Ба докторантњо аз рўи ихтисос ва докторантњои 
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баъди аспирантура дар Донишгоњ стипендияи давлатї ва 

њар сол таътили думоња дода мешавад.  

Њуќуќњои дар љойи кор пеш аз дохил шудан ба 

докторантура доштаи докторантњои Донишгоњ 

(њуќуќи гирифтани манзил, дараљаи илмї ва дигар 

њуќуќњо) ва њамчунин њуќуќњои бозгаштани онњо ба 

љои кори пешинаашон нигоњ дошта мешавад. 

152. Ба њар аспиранту докторанте, ки аз њисоби 

маблаѓи буљет тањсил мекунад, барои харидани ки-

тобњои илмї њар сол ба андозаи ду стипендия 

кўмакпулї дода мешавад.  

Аспиранту докторанте, ки аз њисоби маблаѓи 

хориљї тањсил мекунанд, метавонанд барои харидани 

китобњои илмї њар сол ба андозаи на кам аз ду сти-

пендия кўмакпулї талаб намоянд.  

153. Унвонљўѐни Донишгоњ, ки барои навишта-

ни рисолаи номзади илм ѐ доктори илм, доктори илм 

аз рўи ихтисос (Phd) кор мекунанд ва аз рўи мушки-

лоти рўзмарраи иљтимоию иќтисодї самтњои барта-

риятноки тадќиќоти бунѐдиро бар уњда гирифтанд ва 

ба натиљањои назаррас комѐб шудаанд, метавонанд 

ба вазифаи корманди илмї ба мўњлати то ду сол ба-

рои ба анљом расонидан ва дифои рисола љињати да-

рѐфти дараљаи илмии номзади илм ѐ доктори илм гу-

заронида шаванд.  

 Донишгоњ вазифаи пештараи ин гуна унвонљўѐ-

нро нигоњ дошта, ба онњо њуќуќи ба љойи пештараи 

корашон гузаштанро кафолат медињад.  
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154. Дар Донишгоњ барои анљоми рисолаи ил-

мии дараљаи илмии номзади илм ѐ доктори илм, док-

тори илм аз рўи ихтисос мувофиќан ба мўњлати се ва 

шаш моњ рухсатии эљодї бо нигоњ доштани музди 

мењнат ва љойи кор дода мешавад. 

 155. Докторантњо, аспирантон ва унвонљўѐн аз 

дигар њуќуќу имтиѐзњое, ки дар Оинномаи мазкур 

дарљ гардидаанд, бархўрдор мешаванд. 
 

10. ЊУЌУЌ ВАЗИФА ВА УЊДАДОРИЊОИ   ЊАЙ-

АТИ ПРОФЕССОРОНУ ОМЎЗГОРОН 

ВА КОРМАНДОНИ ДОНИШГОЊ 

156. Дар Донишгоњ вазифањои омўзгорї, илмї, 

(њайати профессорону омўзгорон, кормандони илмї), 

муњандисї, техникї, маъмурї, хољагї, истењсолї, 

таълимї, ѐрирасон ва ѓайра пешбинї гардидааст. 

157. Ба њайати профессорону омўзгорон вази-

фањои декани факултет, мудири кафедра, профессор, 

дотсент, муаллими калон, омўзгор (ассистент) мансуб 

мебошад. 

158. Ишѓоли њамаи вазифањои кормандони ил-

мию омўзгорї дар Донишгоњ мувофиќи шартномаи 

мењнатї, ки ба мўњлати муайян ба имзо расонида 

мешавад, сурат мегирад.  

159. Њангоми ишѓоли вазифањои корманди ил-

мию омўзгорї пеш аз имзои шартномаи мењнатї оз-

мун гузаронида мешавад. Низомнома оид ба тартиби 

ишѓоли вазифањои нишондодашуда аз љониби маќо-

моти љумњуриявии идораи давлатии маориф ва илм, 
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инчунин Низомномаи Донишгоњ дар ин самт сурат 

мегирад. 

160. Сарбории таълимии њайати профессорону 

омўзгорони Донишгоњ бо назардошти тахассус, ху-

сусият, ањамиятнокии фаъолияти онњо аз тарафи Раѐ-

сати таълим дар мувофиќа бо ректори Донишгоњ 

муќаррар карда мешавад.  

 161. Кормандони илмию омўзгории Донишгоњ 

њуќуќ доранд: 

- бо тартиби муќарраргардида ба сифати аъзои 

Шўрои олимони Донишгоњ интихоб шаванд; 

-тибќи тартиби пешбиникардаи ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон њуќуќи рўзи кории шашсоата, 

њафтаи кори кўтоњкардашуда ва рухсатии дарозмуд-

дати мењнатии музднок дошта бошанд; 

- дар муњокима ва њаллу фасли масъалањои бо 

фаъолияти Донишгоњ алоќаманд ширкат намоянд; 

- аз хизматрасонии китобхонањо, интернет, сай-

ту почтаи электронии Донишгоњњо, синфхонањои 

электронї, фондњои иттилоотї, шуъбањои илму 

таълим ва њамчунин аз хадамоти шуъбањои иљти-

моию маишї, табобатї ва шуъбањои дигари сохто-

рии Донишгоњ мувофиќи Оинномаи мазкур ва ѐ 

шартномаи коллективї ба таври ройгон истифода 

баранд; 

- мазмуни курсњои таълимиро мутобиќи стан-

дартњои давлатии таълимии тањсилоти олии касбї ва 

тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї 

муайян кунанд; 
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-низомнома ва дастурњои ба низоми кредитии 

тањсилот алоќамандро аз худ намоянд, барои ворид 

шудан ба фазои љањонии тањсилот бозомўзї кунанд 

ва аз навгонињои тањсилот бархўрдор шуда, усулњои 

фаъоли таълимро дар љараѐни тадрис љорї намоянд; 

- тарзу усул ва воситањои таълимиро, ки ба ху-

сусиятњои њар кадоми онњо бештар љавобгў мебо-

шанд ва сифати баланди раванди таълимро таъмин 

менамоянд, интихоб намоянд; 

 - аз имтиѐзоте, ки ќонунњои Љумњурии Тољики-

стон, Ќоидањои тартиботи дохилї ва Шартномањои 

коллективии Раѐсати Донишгоњ бо Кумитаи итти-

фоќи касбаби устодону кормандони Донишгоњ ва 

њамчунин ќарорњои Шўрои олимони Донишгоњ 

муќаррар кардаанд, истифода баранд. 

 - аз болои амру фармоишњои ректори До-

нишгоњ бо тартиби муќаррарнамудаи Ќонун шикоят 

кунанд. 

 162. Кормандони илмию омўзгории Донишгоњ 

чунин ўњдадорињоро ба зимма доранд: 

- самаранокии баланди раванди кори омўзгорї 

ва илмиро таъмин намоянд; 

- бо Оинномаи Донишгоњ шинос шаванд, онро 

омўзанд ва њар як банди онро дар дохили Донишгоњ 

ќатъиян риоя намоянд; 

- ќоидањои тартиботи дохилии Донишгоњро ко-

милан иљро намоянд; 

- таълимгирандагонро дар рўњияи мустаќилият, 

ташаббускорї тарбия карда, ќобилияти эљодии 
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онњоро инкишоф дињанд; 

- арзишњои миллї, умумибашарї ва ахлоќиву 

маънавиро эњтиром намуда, ба таълимгирандагон 

омўзонанд;  

 - машѓулиятњоро дар сатњи баланди ѓоявию 

назариявї, озодонаву эљодкорона бо исифода аз тех-

нологияи инноватсионї ва коммуникатсионї, инчу-

нин воситањои муосири техникї гузаронанд;  

 - усулњои замонавии таълимро љорї намоянд, аз 

дастури курс-лексия, ки бо ќарори мушовараи Вазо-

рати маориф ва илм тасдиќ гардидааст, истифода 

намоянд ва таљрибањои пешќадамро дар раванди 

таълим амалї созанд;  

 - курси лексияњоро дар мувофиќа бо барномаи 

таълимї, барномаи корї аз рўи фанни ихтисос, силлабусњо 

дар асоси ворид шудани техника ва технологияи нав дар 

љараѐни тањсилот коркард ва амалї намоянд;  

 - машѓулиятњои лабораторї, амалї, семинарї, 

коллоквиумњо, бозињои таълимї, видеофилмњои 

таълимї ва машваратњо гузаронанд, санљишњо ва им-

тињонотро тибќи муќаррароти мављуда дар До-

нишгоњ ќабул намоянд; 

 - наќшањои гузаронидани машѓулиятњо, 

матнњои лексияњо, пакетњои маводи методї, ки барои 

гузаронидани машѓулиятњои таълимї ва назорати 

натиљањои фаъолияти таълимї - маърифатии до-

нишљўѐн заруранд, омода карда, нисбат ба тањкими 

обрўи омўзгории худ кўшиш намоянд; 

- дар фаъолияти муштараки таълимї, илмї, 
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эљодї, фарњангї, варзишї, истењсолї ва љамъиятии 

Донишгоњ фаъолона иштирок намоянд;  

- дар асоси талаботи илми педагогика ва мето-

дологияи муосир роњбарии корњои илмї-тадќиќотии 

донишљўѐнро ба ўњда гирифта, љалби онњоро ба 

тадќиќот аз рўи маљмўи масъалањои Донишгоњ 

бештар намоянд ва ба онњо дар банаќшагирї, таш-

кил ва гузаронидани тадќиќот, иљрои корњои курсї, 

тањияи реферат, эссе ва рисолањои хатм ѐрї расонанд; 

- роњбарии таљрибаомўзии таълимї ва истењсо-

лии донишљўѐн, роњбарии мањфилњо ва клубњои ил-

мию маърифатии донишљўѐн ва ѓайрањоро бар ўњда 

гиранд; 

- ба донишљўѐн тарзи тањияи наќшањои инфиро-

дии таълимї, хонапурї кардани рўзномањои 

таълимї, њангоми ташкили таљрибаомўзї муоширати 

муассирї-ахлоќї (ѐрии њамдигарї, њамкорї, њифзи 

иљтимої) ва ѓайрањоро дар раванди таълим ва берун 

аз он омўзонанд ва дар ташкили чорабинињои беру-

назаудиторї, ки дорои характери таълимї, илмї, 

фарњангї, варзишї, истењсолї ва тарбиявї мебо-

шанд, иштирок намоянд;  

- бо фаъолияти касбї ва љамъиятии худ дар 

зењни донишљўѐн љањонбинии илмї, мустаќилият ва 

њисси љавобгарї, принсипњои арзишноки маънавї, 

њисси эњтиром нисбат ба ќонунњо ва ватандўстиро 

ташаккул дињанд; 

- дар ташкил ва гузаронидани санљишу им-

тињоноти фосилавї ва љорї, коркард ва таъмини 
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курсњои касбї - тамоюлнокї дар синфњои болоии 

мактабњо, литсею гимназияњо ва дигар шаклњои та-

моюли касбии љавонон фаъолона иштирок намоянд; 

 - тахассуснокии педагогї ва илмии худро дар 

маркази такмили ихтисос ва таљрибањосилкунї ба-

ланд бардоранд; 

 - дар конфронсњои илмї, амалї, назарї бо 

маърузањо баромад намоянд ва дар азхудкунии тех-

нологияњои нави педагогї ва итилоотї, саъю талош 

варзанд; 

- стандартњои давлатии таълим, талаботи 

давлатї аз рўи њар як ихтисосро аз худ намоянд, њан-

гоми шуруъ ба фаъолияти омўзгорї аз онњо ба таври 

васеъ истифода баранд;  

- талаботи низоми кредитии тањсилотро иљро 

намоянд ва дар гузаронидани кори мустаќилонаи до-

нишљў, кори мустаќилонаи донишљў бо роњбарии 

омўзгор, тартиби гузаронидани триместрњо ва дигар 

талаботњое, ки аз ин низом бармеоянд, фаъолона 

иштирок намоянд; 

- маљмуи санадњои меъѐрии њуќуќии До-

нишгоњро аз худ намоянд, риоя ва иљрои онњоро дар 

фаъолияти њамарўзаашон таъмин созанд; 

- тавсиянома доир ба маќоми омўзгорро, ки бо 

ќарори Шўрои олимони Донишгоњ ва Шўрои кол-

лективи мењнатї ќабул шудааст, аз бар намоянд ва 

тибќи талаботи он фаъолияташонро ба роњ монанд; 

- маќоми омўзгорро, ки дар Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи маориф» омадааст, аз бар 



 67 

намоянд ва иљрои талаботњои онро дар раванди 

тањсил татбиќ гардонанд. 

163. Кормандони илмии Донишгоњ њаќ доранд, 

ки усулњо ва воситањои гузаронидани тадќиќотњои 

илмиеро, ки ба талаботњои бехатарї љавоб медињанд, 

ба ќобилияти инфиродии онњо бештар мувофиќанд 

ва сифати баланди љараѐни илмиро таъмин мекунанд, 

интихоб намоянд. 

164. Њуќуќу уњдадорињои кормандони маъму-

рию хољагї, муњандисию техникї, истењсолї, таъли-

мию ѐрирасон ва дигар кормандони Донишгоњро, ки 

ќонунгузорї оид ба мењнат, њамин Оиннома, Ќо-

идањои тартиботи дохилї ва дастурњои вазифавї 

(мансаби)-и аз љониби ректори Донишгоњ тас-

диќшуда муайян мекунад. 

165. Барои комѐбињои таълимї, методї, илмї, тар-

биявї ва дигар фаъолияти пешбинишуда њайати про-

фессорону омўзгорон ва дигар кормандони Донишгоњ 

тибќи ќоидањои тартиботи дохилї ва «Низомномаи 

њавасмандгардонї ва муљозотдињї (мотиватсия) дар 

Донишгоњ» бо шаклњои гуногуни њавасмандкунии 

маънавию моддї ќадр карда мешаванд. 

166. Њуќуќњои мушаххас ва вазифањои њайати 

кормандони таълимию ѐрирасон ва маъмуриву 

хољагї тавассути ќоидањои амалкунандаи Донишгоњ 

ва дастурњои вазифавї муайян карда мешаванд. 
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11. ОИД БА ТАЙЁР КАРДАН, ТАКМИЛИ 

ИХТСОС ВА БОЗОМЎЗИИ КОРМАНДОНИ 

ИЛМЇ - ОМЎЗГОРИИ ДОНИШГОЊ 
 

167. Дар Донишгоњ мувофиќи тартиби муќар-

раршуда кадрњои илмию омўзгорї тайѐр карда мешавад.  

 168. Барои рушди мањорати касбии кормандони 

илмию омўзгорї дар Донишгоњ шуъбањои рўзона ва 

ѓоибонаи аспирантура ва докторантура амал меку-

нанд, ки онњо метавонанд бо имтиѐз ба ин шуъбањо 

дохил шаванд. Инчунин номзадњои илми Донишгоњ 

барои анљом додани рисолањои докторї метавонанд 

ба муњлати то ду сол ба вазифаи корманди калони 

илмї гузаранд ва рисолаи илмии доктории худро ба 

анљом расонанд.  

 Њамчунон кадрњои илмию омўзгории До-

нишгоњ метавонанд ба сифати коромўз аз курсњои 

якмоња, думоња ва семоњаи такмили ихтисоси назди 

муассисањои таълимии тањсилоти олии касбї, мар-

казњои такмили ихтисос, муассисањои илмию 

тадќиќотї, корхонањои саноатї, кишоварзї, 

пажўњишгоњњои илмї - тадќиќотї, инчунин муас-

сисањои таълимии тањсилоти олии касбии хориљї ва 

марказњои илмии дигар кишварњо истифода намоянд. 

 Ба кадрњои илмию омўзгории Донишгоњ барои 

гирифтани рухсатии илмї-эљодї бо нигоњ доштани 

музди мењнат ва љойи кор ба муњлати аз шаш моњ то 

як сол барои анљом додани рисолањои номзадї ва 

докторї, таълифи асарњои илмї ва китобњои дарсї 

тибќи ќарори Шўрои олимон иљозат дода мешавад.   
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169. Донишгоњ шаклњои зерини такмили ихтисо-

сро низ муќаррар кардааст: 

- таљрибаомўзии илмї, омўзгорї, эљодї, аз љум-

ла, дар корхонањо, муассисањои илмї - тањќиќотї, 

бюроњои конструкторї, муассисањои олии таълимї 

ва ташкилотњо, аз љумла, дар хориља; 

- рухсатии илмї-эљодї барои хатми рисолаи 

илмї; 

- такмили ихтисос ва бозомўзї дар Донишгоњу 

донишкадањо дар факултетњо, кафедрањо, озмо-

ишгоњњо ва марказњои такмили ихтисос ва бозомўзии 

кадрњо; 

- бозомўзї ва таълим дар факултетњо ва курсњои 

махсуси назди муассисањои олии таълимї. 

170. Кормандони илмию омўзгории Донишгоњ 

тибќи муќаррароти мављуда бояд на кам аз як маро-

тиба дар панљ сол аз курси такмили ихтисос гузаранд 

ва ба ин маќсад аз њисоби буљети давлатї ба До-

нишгоњ бояд маблаѓи зарурї пешбинї гардад. 

171. Такмили ихтисоси кормандони илмию 

омўзгориро њамчунин аз рўи шартномае, ки аз њисо-

би маблаѓи шахсони воќеї ва ѐ њуќуќї бо Донишгоњ 

мебанданд, метавон ба роњ монд. 

172. Тартиб, навъу шаклњои такмили ихтисосро, 

ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон танзим 

накардааст, Њукумати Љумњурии Тољикистон ва Му-

ассис муќаррар менамояд. 

173. Донишгоњ мувофиќи барномањои илмии 

љумњуриявї ва наќшаи мавзўъњои тасдиќнамудаи 
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Шўрои олимон тадќиќотњои илмии бунѐдї ва амали-

ро ба роњ монда, истифодаи оќилона ва самараноки 

нерўи илмии дар ихтиѐраш бударо таъмин менамояд. 

Фаъолияти илмї-тадќиќотї дар Донишгоњ дар њам-

гирої бо љараѐни таълим ва истењсолот бо љалб 

намудани донишљўѐн ба тадќиќоти илмї сурат меги-

рад. Навъњои асосии тадќиќоти илмї инњоянд: 

- тадќиќи проблемањои бунѐдї ва амалии илмї; 

- анљом додани корњои илмї-тадќиќотї; 

- таълифи рисолањои илмї, китобњои дарсї, 

дастурњои методї, васоити таълимї ва нашри рўзно-

маю маљаллањо; 

- дар соњањои гуногуни иќтисодиѐт љорї карда-

ни натиљањои тањќиќоти илмї, ташвиќу тарѓиби да-

стовардњои илм, техника, фарњанг ва тањсилот. 

Тадќиќоти илмие, ки дар Донишгоњ гузаронида 

мешавад, асосан аз њисоби буљети давлатї ва маблаѓи 

манбаъњои ѓайрибуљетї таъмин карда мешаванд. 

174. Унвони илмии профессор ба шахсе дода 

мешавад, ки дараљаи илмии доктори илмро аз рўи 

ихтисос дошта, дар соњаи тањсилоти олии касбї ва 

тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї 

корњои омўзгорї, илмї ва методї мебарад, инчунин 

тањти роњбарии ў ду шогирдаш рисолаи номзадї 

њимоя карда бошанд.  

175. Унвони илмии дотсент ба шахсе дода меша-

вад, ки дараљаи илмии номзади илмро дошта, дар 

муассисањои олии таълимї бо фаъолияти омўзгорї ва 
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бо корњои илмию методї машѓул бошад. 

 

12. ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИЮ ХОЉАГИИ 

ДОНИШГОЊ 
 

 176. Муассис бо маќсади таъмини фаъолияти 

дар ин Оиннома пешбинишуда биною иншоот, ком-

плексњои амвол, таљњизот ва њамчунин дигар моли-

кияти зарурии истеъмолї, иљтимої, фарњангї ва 

ѓайраро бо њуќуќи идораи фаврї ба Донишгоњ воба-

ста менамояд. 

 177. Донишгоњ маблаѓу амвол ва дигар намудњои 

моликиятеро, ки шахсони воќеї ва њуќуќї барояш 

тўњфа намудаанд, ба тариќи хайрия додаанд ѐ худ ме-

рос мондаанд, самараи мењнати зењнї ва эљодкориро, 

ки натиљаи фаъолияти худи Донишгоњ мебошад ва 

њамчунин даромад аз фаъолияти бевоситаи сохторњои 

худро њуќуќи ихтиѐрдорї кардан дорад. 

 178. Донишгоњ муомилоти пулї, моликият ва ди-

гар иншоотњое, ки аз љониби шахсони њуќуќї ва воќеї 

дар шакли инъом ѐ васиятнома, аз њисоби фурўши мол 

ва хизматрасонињо ба даст овардааст, мањсули зањмати 

зењнї ва мањсулоти коргоњњо ва љузъњои он мебошанд, 

њамчунин васоите, ки аз фаъолияти њисоби хољагї дар 

кори тайѐр ва азнавтайѐркунии мутахассисон ба даст 

меоянд, ихтиѐрдорї менамояд. 

 179. Донишгоњ ба тариќи муќарраркардаи 

ќонунгузории амалкунанда њуќуќ дорад ба сифати 

иљорагир ва ѐ иљорадињанда баромад намояд.  
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 180. Сарчашмањои ташаккули амволи До-

нишгоњ ва маблаѓгузории фаъолияти он аз инњо 

иборат аст: 

- моликияти давлатї, ки бемуњлат бо маќсади 

истифодабарї ба Донишгоњ дода шудааст; 

- маблаѓи Буљети давлатї, ки барои фаъолияти 

молиявии Донишгоњ муќаррар шудааст; 

- воситањои буљетии зинањои гуногун, ки барои 

таъмини меъѐри давлатии тањсилот људо карда мешавад; 

-њиссаљудокунии Парки технологї, агробиола-

бораторї, корхонањои истењсолии дар њисоби хољагї 

буда, ташкилотњои таълимї - таљрибавї ва дигар 

љузъњои Донишгоњ; 

- даромадњое, ки аз амалї намудани шаклњои 

гуногуни фаъолият ба даст меояд; 

- ќарзњои бонкї ва дигар ќарздињандагон; 

- аъзоњаќињои маќсаднок, воситањои фармо-

ишдињандагон ва дигар сарпарастон, ки барои тайѐр 

ва аз нав тайѐр намудани мутахассисон равона шуда-

аст, хайрияњои ихтиѐрии шахсони њуќуќї ва воќеї, аз 

љумла, шарикони хориљї; 

- даромади васоити пулї, арзї, ки Донишгоњ дар 

бонкњо ва дигар муассисањои вомдињанда гузоштааст;  

- даромад аз истифодаи фаъолияти таълимї, 

илмї, хољагї ва ѓайра, инчунин дигар манбаъњое, ки 

мувофиќи ќонунњои амалкунанда ва Оинномаи маз-

кур ба даст омадааст. 

 181. Донишгоњ соњаву тартиби истифодаи ма-

блаѓеро, ки аз њисоби буљет ва манбаъњои дигари 
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манънакардаи ќонунгузорї гирифтаанд, мустаќилона 

муайян мекунанд. Маблаѓи дар давраи љорї (солона, 

семоња, моњона) истифоданакардаи Донишгоњро пас 

гардонида гирифтан ѐ худ ба њаљми маблаѓгузории 

давраи минбаъдаи муассисаи олии таълимї њисоб 

кардан мумкин нест. 

182. Донишгоњ дар бонкњо ва ташкилотњои дигари 

ќарздињї барои нигоњ доштани пул ва њар навъ њисобу 

китоб, амалиѐти ќарздињї ва додугирифт, аз љумла, муо-

милоти асъор суратњисобњо кушода метавонад. 

 183. Донишгоњ њамчунин њуќуќи ба љуз наќшаи 

ќабули таълимгирандагон, ки аз Буљети давлатї ма-

блаѓгузорї мешавад, таълимгирандагонро ба тариќи 

шартномавї бо пардохти маблаѓи тањсил ба тариќи 

инфиродї ва аз ашхоси њуќуќї ќабул намояд.  

 Донишгоњ дар бастани шартномањо, таъини 

уњдадорињо ва дигар њолатњое, ки хилофи ќонунгузо-

рии Љумњурии Тољикистон ва Оинномаи мазкур не-

станд, соњибихтиѐр аст. 

 Донишгоњ дар истифодаи даромад ва амволе, 

ки дар натиљаи чунин фаъолиятњо ба даст меояд, 

соњибихтиѐр мебошад. Даромади мазкур тибќи Оин-

номаи мазкур ва ќонунгузории љорї мавриди исти-

фода ќарор мегирад. 

 184. Аз даромади холисе, ки пас аз пардохтњои 

мавриди назар дар ихтиѐри Донишгоњ боќї мемонад, 

маблаѓњои махсус ташкил мешаванд. 

Тартиби ташкил ва истифодаи маблаѓњои махсус 

тибќи тартиботи муќарраршуда танзим мегарданд. 
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 185. Донишгоњ ба таври мустаќим дар назди 

муассис, маќомоти молия, андоз, маќомоти омор ва 

дигар маќомоти давлатї тибќи ќоидањои амалкунан-

да њисобот медињад. 

 186. Масъалаи бастани шартнома барои 

фаъолияти пулии таълимии Донишгоњ аз љониби он 

дар асоси шартномањое, ки ба ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон ва Оинномаи мазкур мухолиф 

нестанд, ба амал бароварда мешавад. 

 187. Донишгоњ њуќуќи ташкил кардан ва таъсис 

додани ассотсиатсияњои гуногун, паркњои технологї, 

бизне-инкубаторњо, иттињодияњо, аз љумла, бо шир-

кати ташкилотњо, корхонањо, ашхоси воќеї ва њуќуќї 

ва дигаронро дорад. Фондњои оинномавии ра-

фоќатњо (љамъиятњои сањњомї) бо истифодаи воси-

тањои молию пулие, ки дар ихтиѐри Донишгоњ мебо-

шанд, ба сифати сањм дар бунѐди оинномавии онњо 

ширкат варзад. 

 188. Донишгоњ бо маќсади њамоњангсозии 

фаъолияташ, инчунин намояндагї ва њифзи ман-

фиатњои умумии амволї метавонад дар асоси шарт-

нома иттињодияњои ѓайритиљоратиро дар шакли ас-

сотсиатсияњо (иттифоќњо) таъсис дињад. 

189. Донишгоњ чун аъзои ассотсиатсияњои ни-

зоми тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд 

аз муассисаи олии таълимї мустаќилият ва маќоми 

шахси њуќуќї будани худро нигоњ медорад ва аз рўи 

ўњдадорињои ассотсиатсия ба андоза ва мувофиќи 

тартиби дар њуљљатњои таъсисии он пешбинишуда 
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масъулияти субсидиарї дорад. 

 190. Воњидњои таркибї ва муассисањои дигари 

дар сохтори Донишгоњ буда њуќуќи нигоњдоштан ва 

кушодани суратњисобњои худиро надоранд. 

 

13. ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА 

ФАЪОЛИЯТИ ХОРИЉИИ ДОНИШГОЊ 
 

191. Њамкории байналмилалии Донишгоњ дар дои-

раи фаъолияти сиѐсати хориљии давлат ва Муассис ба 

шариккории њаќиќї, эътимоду боварии тарафайн ва ба 

шартномаю созишномањои байни давлатї асос меѐбад. 

 192. Донишгоњ њуќуќ дорад, ки дар соњаи 

тањсилоти олии касбї ва баланд бардоштани ихтисо-

си мутахассисон, фаъолияти таълимї, корњои илмї 

ва ѓайра, инчунин фаъолияти бурунмарзиро муво-

фиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва шарт-

номаю ќарордодњои байналмилалї дар шакли њам-

корињои дуљониба ва бисѐрљониба ба роњ монад. 

 193. Донишгоњ њуќуќ дорад, ки дар мувофиќа 

бо муассис бо корхонањо, муассисањо ва ташкилотњои 

хориљї робитаи бевосита муќаррар намояд, барно-

мањои байналмилалии таълимї, илмї-методї ва 

илмї-тањќиќотиро амалї гардонад, бо тартиби 

муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољики-

стон шомили иттињодияњои байналмилалии љамъия-

тии таълимї ва илмї гардад. 

 194. Таълим, тайѐр намудан ва баланд бардо-

штани тахассуси шањрвандони хориљї, корњои 
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таълимї ва илмї-пажўњишии шањрвандони 

Љумњурии Тољикистон дар хориљ дар асоси ќарордо-

ди байнидавлатї, созишномаи байни Вазорати 

маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва маќо-

мотњои дахлдори идоракунии маорифи кишварњои 

хориљ ва њамчунин дар асоси бастани шартномањои 

инфиродї бо шахсони њуќуќї ва воќеии хориљї бо 

Донишгоњ ба роњ монда мешавад. 

 195. Донишгоњ њуќуќ дорад, ки дар мувофиќа 

бо муассис ба фаъолияти иќтисодии хориљї бо тар-

тиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон амал кунад, дар бонкњо ва дигар ташки-

лотњои ќарздињанда (кредитї) суратњисоби асъорї 

дошта бошад.  

 Донишгоњ инчунин ба сифати комплекси таълимї, 

илмї ва истењсолї дар мувофиќа бо Муассис ба тариќи 

муќарраршуда њуќуќ дорад, ки оид ба расонидани дигар 

хизматњо ва фурўши мањсулоти корхонањои истењсолию 

љузъњои хољагидории дар ихтиѐрашбуда фаъолияти 

иќтисодии беруниро ба роњ монад. 

196. Асъоре, ки Донишгоњ аз фаъолияти иќтисо-

дии хориљї ба даст меорад, ќонунан дар ихтиѐри он 

буда, ба истиснои муќаррароти ќонунгузории љорї 

мусодира кардани он мумкин нест. Ин маблаѓ барои 

мустањкам намудани заминаи моддию техникї ва 

рушди иљтимоии Донишгоњ њарљ карда мешавад. 

  

14. ЊИСОБОТ ВА ЊИСОБОТДИЊЇ 
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197. Донишгоњ њисоби фаврї ва муњосибиро аз 

натиљањои фаъолияти худ мутобиќи ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон ба роњ мемонад ва аз рўи ша-

кли муќарраршуда бањисобгирии муњосибї, оморї, 

коргузорї, амалиѐти бойгонї бурда, дар ин хусус ба 

муассис њисобот пешнињод менамояд; 

198. Вазифањои асосии бањисобгирии муњосибї 

инњо мебошанд: 

- ташкили ахбори комилан дурусти раванди 

хољагидорї ва натиљањои корњо љињати идоракунї ва 

роњбарии фаврї; 

- таъмини назорат аз болои мављудият ва гар-

диши пули наќд, васоити молї, мењнатї ва ѓайра 

мувофиќи меъѐр, ченакњо ва сметањо; 

- сари ваќт огоњонидан бо маќсади пешгирї аз 

зуњуроти номатлуб дар фаъолияти молиявї ва 

хољагидорї, ошкор намудани харољоти маблаѓњои 

ѓайримаќсаднок ва сафарбар намудани захирањои 

дохилии Донишгоњ. 

199. Донишгоњ ба таври мустаќим ба тариќи 

муќаррароти ќонунгузорї дар назди маќомоти мо-

лия, андоз, омор ва дигар идорањои марбута њисобот 

медињад. 

200. Давраи њисоботї барои Донишгоњ соли 

таќвимї – аз 1 январ то 31 декабр мебошад. 

201. Донишгоњ маблаѓњои буљетиро дар дар 

идораи Маркази хазинадории Вазорати молияи 

Љумњурии Тољикистон тибќи ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон нигоњ медорад. 
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202. Донишгоњ метавонад маблаѓњои махсуси 

худро дар бонкњои тиљоратї дар шаклњои гуногун 

(депозит, мўњлатнок ва ѓ.) гузорад. 

203. Донишгоњ бањисобгирии муњосибавї-

омории худро дар асоси муќаррароти таъиншуда ба 

роњ мемонад. 

204. Роњбарияти Донишгоњ ва дигар шахсони 

мутассадї барои вайрон кардани тартиби њисобот-

дињї масъулияти шахсї дошта, тибќи ќонунгузории 

љорї ба љавобгарї кашида мешаванд.  

 

15. ТАРТИБИ ТАЪСИС, АЗНАВТАШКИЛ-

ДИЊЇ ВА БАРЊАМДИЊИИ ДОНИШГОЊ  

205. Таъсиси Донишгоњ бо пешнињоди муассис 

ва ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тибќи 

ќонунгузории амалкунанда сурат мегирад ва ба 

ќайди давлатї гирифта мешавад. 

206. Донишгоњ аз замони ба ќайди давлатї ги-

рифтани худ таъсисгардида дониста шуда, барои ги-

рифтани Иљозатнома љињати пешбурди фаъолият 

њуќуќ пайдо мекунад, ки наќша ва барномањои 

таълимии тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии 

баъд аз муассисаи олии таълимиро амалї гардонад 

ва аз имтиѐзњои пешбининамудаи ќонунгузорї исти-

фода намояд. 

207. Азнавташкилдињї ва барњамдињии До-

нишгоњ бо тартиби муќарраркардаи Кодекси граж-

дании Љумњурии Тољикистон сурат мегирад. 

208. Њангоми азнавташкилдињї ва ѐ барњам-
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дињии Донишгоњ мувофиќи ќонунгузории Љумњурии 

Тољикистон њимояи њуќуќу манфиатњои кормандони 

аз кор озодшуда кафолат дода мешавад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЕЊРИСТИ 
санадњои дохилии (локалии) Донишгоњи давлатии 

омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї, ки 
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низоми таълим, тарбия ва идоракуниро дар донишгоњ 
ба танзим медароранд 

 
1. Ќоидањои тартиботи дохилии Донишгоњи давла-

тии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин 
Айнї (ќарори Шўрои олимони донишгоњ аз 30 
июни соли 2012, №6). 

2. Дастурамал оид ба риояи ќоидањои њифзи мењнат 
ва техникаи бехатарї дар Донишгоњи давлатии 
омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
(ќарори Шўрои олимони донишгоњ аз 31 августи 
соли 2012, №8/10). 

3. Низомномаи хобгоњи кормандон ва донишљўѐни 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба 
номи Садриддин Айнї (ќарори Шўрои олимони 
донишгоњ аз 30 сентябри соли 2012, №8). 

4. Дастурамали либосњои тавсиявии донишљўѐни 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба 
номи Садриддин Айнї (ќарори Шўрои олимони 
донишгоњ аз 30 октябри соли 2012, №9). 

5. Дастурамал оид ба гузаронидани дарсњои кура-
торї ва тарбиявї бо донишљўѐни гурўњњои ака-
демии Донишгоњи давлатии омўзгории Тољики-
стон ба номи Садриддин Айнї (ќарори Шўрои 
олимони донишгоњ аз 30 октябри соли 2012, №9). 

6. Низомномаи дараљаи мутахассис дар Донишгоњи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Сад-
риддин Айнї (ќарори Шўрои олимони донишгоњ 
аз 30 октябри соли 2012, №9). 

7. Низомномаи дараљаи бакалавриат дар До-
нишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба но-
ми Садриддин Айнї (ќарори Шўрои олимони до-
нишгоњ аз 30 октябри соли 2012, №9). 
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8. Дастурамал оид ба тартиби истифодаи журнали 
гурўњ дар Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи Садриддин Айнї (ќарори 
Шўрои олимони донишгоњ аз 30 октябри соли 
2012, №9). 

9. Низомномаи њифзи амволи Донишгоњи давлатии 
омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
(ќарори Шўрои олимони донишгоњ аз 30 январи 
соли 2013, №1). 

10. Низомномаи тартиби истифода ва нигоњдории 
мўњр ва штамп дар Донишгоњи давлатии омўзго-
рии Тољикистон ба номи Садриддин Айнї (ќаро-
ри Шўрои олимони донишгоњ аз 30 январи соли 
2013, №1). 

11. Дастурамал оид ба вазифањои хизматии 
кормандони Донишгоњи давлатии омўзго-
рии Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 

(фармони ректори донишгоњ аз 20 феврали 
соли 2013). 

12. Низомнома оид ба сарфароз гардонидан ба ун-
вонњои ифтихории «Доктори фахрї» ва «Профес-
сори фахрї»-и Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи Садриддин Айнї (ќарори 
Шўрои олимони донишгоњ аз 27 феврал соли 
2013, №2). 

13. Низомномаи комиссия оид ба иљрои Ќонуни 
Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти 
падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд» дар 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба 
номи Садриддин Айнї (ќарори Шўрои олимони 
донишгоњ аз 27 феврал соли 2013, №2). 

14. Низомномаи тартиб ва шартњои бањогузории 
рейтингии фаъолияти њайати профессорону 
омўзгорони Донишгоњи давлатии омўзгории 
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Тољикистон ба номи Садриддин Айнї, (ќарори 
Шўрои олимони донишгоњ аз 27 феврали соли 
2013, №2). 

15. Низомномаи комиссия оиди иљрои «Низомномаи 
мотиватсия оид ба њавасмандгардонї ва 
муљозотдињї» дар Донишгоњи давлатии омўзго-
рии Тољикистон ба номи Садриддин Айнї (ќаро-
ри Шўрои олимони донишгоњ аз 27 марти соли 
2013, №3). 

16. Низомнома оид ба рисолањои тахассусии хатм 
дар Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон 
ба номи Садриддин Айнї (ќарори Шўрои олимо-
ни донишгоњ аз 24 апрели соли 2013, №4). 

17. Низомнома оид ба кори курсї (аз рўи барномаи 
бакалавриат) дар Донишгоњи давлатии омўзго-
рии Тољикистон ба номи Садриддин Айнї (ќаро-
ри Шўрои олимони донишгоњ аз 24 апрели соли 
2013, №4). 

18. Дастурамал оид ба иљрои корњои контролї дар 
Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба 
номи Садриддин Айнї (ќарори Шўрои олимони 
донишгоњ аз 29 майи соли 2013, №5). 

19. Низомнома оид ба тартиби истифодабарї ва ни-
гоњдории њуљљатњо дар Донишгоњи давлатии 
омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї 
(фармони ректори донишгоњ аз 13 майи соли 
2013). 

20. Низомнома оид ба таъини љойизаи ба номи 
«Академик Муњаммадљон Шакурї» дар До-
нишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба но-
ми Садриддин Айнї (ќарори Шўрои олимони до-
нишгоњ аз 31 октябри соли 2013, №9). 

21. Низомнома оид ба њавасмандгардонї ва 
муљозотдињї (мотиватсия) дар Донишгоњи давла-



 83 

тии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин 
Айнї (ќарори Шўрои олимони донишгоњ аз 27 
ноябри соли 2013, №10). 

22. Низомнома оид ба санљишњои љорї, фосилавї ва 
имтињони љамъбастї тибќи низоми кредитии 
тањсилот дар Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи Садриддин Айнї (ќарори 
Шўрои олимони донишгоњ аз 27 ноябри соли 
2013, №10). 

23. Низомнома дар бораи ба таври озмун ишѓол 
намудани вазифањои њайати профессорону 
омўзгорони Донишгоњи давлатии омузгории 
Тољикистон ба номи Садриддин Айнї (ќарори 
Шўрои олимони донишгоњ аз 25 декабри соли 
2013, №12). 

24. Талаботњои тахассусї ба вазифањои хидматии  
њайати профессорону омўзгорони Донишгоњи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Сад-
риддин Айнї (ќарори Шўрои олимони донишгоњ 
аз 26 марти соли 2014, №5). 

25. Низомнома оид ба тартиби гузаронидани до-
нишљўѐни Донишгоњи давлатии омўзгории 
Тољикистон ба номи Садриддин Айнї аз 
гурўњњои ройгон ба гурўњњои ѓайриройгон (ќаро-
ри Шўрои олимони донишгоњ аз 26 марти соли 
2014, №5). 

26. Низомномаи стипендияњои номии Донишгоњи 
давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Сад-
риддин Айнї (ќарори Шўрои олимони донишгоњ 
аз 25 июни соли 2014, №9/16). 

27. Низомнома оид ба фаъолияти синфхонањо, мар-
казњо, бахшњои фарњангї ва таълимию методие, 
ки тавасути сафоратхонањо, созмонњои байнал-
халќї ва муассисањои таълимии хориљї дар назди 
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Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба 
номи Садриддин Айнї таъсис дода мешаванд 
(ќарори Шўрои олимони донишгоњ аз 25 июни 
соли 2014, №9/17). 
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