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БОБИ I
Санадцои меъжриву цуқуқии батанзимдарорандаи
соцаи тацсилоти олии касбк
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии
баъд аз муассисаи олии таълимк
Қонуни мазкур сижсати давлатро дар соцаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк муайян намуда, ба фароцам овардани шароит дар таъмини цуқуқцои
конститутсионии цар шахс барои даржфти тацсилоти олии касбк нигаронида шудааст.

БОБИ ЯКУМ
МУҚАРРАРОТИ УМУМК
Моддаи 1. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк ба Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз
санадцои цуқуқии байналмилалие, ки Ҷумцурии Тоҷикистон эътироф кардааст, Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон "Дар бораи маориф", Қонуни мазкур ва дигар қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон иборат
мебошад.
Моддаи 2. Мафцумцои асоск
Мафцумцои асосие, ки дар Қонуни мазкур истифода мешаванд:
тацсилоти олии касбк - дараҷаи тацсилотест, ки шахс дар муассисаи олии таълимк дар натиҷаи
раванди пайдарпай, бонизом ва цадафманди фарогири мазмуни таълим, ки он ба тацсилоти
мижнаи цамагонк асос жфта, бо даржфти тахассуси муайян аз рӯи ҷамъбасти аттестатсияи давлатк
ба анҷом мерасад, социб мегардад;
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк-тацсилотест, ки ба цар шахс имкони боло
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бурдани сатци тацсил ва тахассусро дар заминаи тацсилоти олии касбк медицад;
аккредитатсия - тартиби муайян намудани мақоми муассисаи таълимии навъи муайян барои
фаъолияти таълимк мутобиқи стандартцои тацсилоти олии касбк;
аспирант - шахсе, ки дорои тацсилоти олии касбк буда, мутахассис аст ж дараҷаи магистрро дорад
ва дар аспирантураи муассисаи олии таълимк ва ж муассисаи илмк ба мақсади тацияи рисола
барои даржфти дараҷаи номзади илм тацсил мекунад;
аттестатсия - тартиби муқаррар кардани мувофиқати мазмун, сатц ва сифати омодагии
хатмкардагони муассисаи олии таълимк ба талаботи стандартцои давлатии таълимии тацсилоти
олии касбк аз рӯи соцацои таълим (ихтисос);
аттестатсияи ницоии давлатии донишомӯзон - тартибест, ки барои муайян кардани дараҷаи
фарогирии онцо ба стандарти цатмии давлатии сатци марбутаи таълим анҷом дода мешавад ва аз
рӯи натиҷаи цосилшуда цуҷҷати дорои тацсилоти марбута дода мешавад;
бозомӯзк ва такмили ихтисоси касбк - таълиме, ки мутобиқи сатци тацсилоти касбк, ба мақсади
такмили ихтисос аз ин ж он касб дода мешавад;
бакалавр - дараҷаи аввали (базавк) тацсилоти олии касбк буда, мутахассиси дорои ин тацсилот
доир ба назария ва амалияи самти ихтисосаш дониш, малака ва мацорати касбк цосил менамояд;
докторант - шахсе, ки дараҷаи илмии номзади илм дошта, ба докторантура барои даржфти
дараҷаи доктори илм қабул шудааст;
донишҷӯ - шахсе, ки бо тартиби муқарраршуда ба муассисаи олии таълимк қабул шуда, дар
шӯъбаи рӯзона, шабона, ғоибона ж экстернат бо мақсади даржфти дараҷаи муайяни таълим ва
ихтисос тацсил мекунад;
ихтисос - маҷмӯи дониш ва мацорату малака, ки аз роци омодагии цадафнок ва таҷрибаи корк
хосил шуда, барои навъи муайяни фаъолият зарур мебошад ва бо цуҷҷатцои мувофиқ дар бораи
тацсилот тасдиқ карда мешавад;
касб - намуди асосии шуғл ва фаъолияти мецнатии инсон буда, бо цуҷҷати марбут ба тацсилот
тасдиқ мегардад;
курсант - шахсе, ки бо тартиби муқарраршуда ба муассисаи олии таълимии царбк (ва ж махсус)
қабул шуда, барои ба дараҷаи муайяни тацсилот ва ихтисос социб шудан тацсил мекунад;
литсензиякунонк - тартиби эътироф кардани имконоти муассисаи олии таълимии навъи муайян
барои оғози фаъолияти таълимк, ки бо гирифтани тацсилоти олии касбк ва ихтисос мутобиқи
талаботи стандартцои тацсилоти олии касбк, инчунин, талаботи давлатк нисбат ба таъмин будан
бо кадрцо, таъминоти илмию методк ва моддию техникк алоқаманд аст;
магистр - дараҷаи тацсилоти олии касбк, ки пас аз супоридани имтицони давлатк ж цимояи
рисолаи магистрк ба хатмкунандагони муассисацои олии касбии таълимк медицанд. Магистр,
асосан, ба соцаи муайяни илм машғул шуда, корцои илмк-тацқиқотк мебарад ва аз рӯи ихтисос
дар муассисацои таълимк, илмк ва дигар вазифацое, ки ба сатци тацсилоташ мувофиқанд, кор
мекунад;
мазмуни таълим - сохтор, мундариҷа ва цаҷми барномаи таълимист, ки аз худ намудани он ба
шахс имкони гирифтани тацсилоти олии касбк ва ихтисоси муайянро таъмин менамояд;
муассисаи олии касбии таълимк - муассисаи таълимк, таълимии илмк, ки барномаи таълимккасбии тацсилоти олиро аз рӯи стандарт ва самти муайяни таълим ва маърифату тахассус татбиқ
менамояд, таълиму тарбия ва тайжрии касбии шацрвандонро вобаста ба майлу хоциш, қобилият ва
талаботи меъжрии соцаи тацсилоти олии касбк таъмин мекунад, инчунин фаъолияти илмк ва
илмию техникиро амалк мегардонад;
муассисаи олии касбии таълимии давлатк-муассисаи олии таълимие, ки аз ҷониби давлат таъсис
дода шуда, аз буҷети давлатк ж дигар манбаъцо маблағгузорк мешавад ва ба мақоми ваколатдори
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тобеъ мебошад;
муассисаи олии касбии таълимии ғайридавлатк - муассисаи олии таълимие, ки ба моликияти
ғайридавлатк ва хусуск асос жфта, ба муассис (муассисон) тобеъ аст;
мутахассис - шахсе, ки социби тацсилоти олии касбк буда, доир ба назария ва амалияи самти
ихтисосаш дониш, малака ва мацорати касбк дошта, қобилияти навиштани кори илмиро дорост;
озодии академк - озодии бажни мазмуни таълим аз рӯи салоцдиди худ дар доираи барномацои
таълимк, интихоби мавзӯъ барои тадқиқоти илмк ва цалли он бо методцои худ, инчунин озодии
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омӯзандагон дар гирифтани дониш вобаста ба майли худ дар доираи барномацои таълимк;
стандарти тацсилоти олии касбк - маҷмӯи меъжрцое, ки мазмуни тацсилоти олии касбк, моцияту
мӯцлати таълим ва усулцои ташхиси сифати тацсилоти олиро бо назардошти дастовардцои
умумибашарк муайян мекунанд;
тахассус - намуд ва дараҷаи омодагии касбии хатмкунанда барои иҷрои фаъолияти касбк ж давом
додани тацсил, ки дар цуҷҷати дорои тацсилоти марбута инъикос мешавад;
тацсилот - раванди муттасили таълиму тарбия, ки мақсад аз он ноил шудан ба сатци баланди
инкишофи маънавк, зецнк, фарцангк, ҷисмонк ва салоцияти касбии аъзои ҷамъият мебошад;
тацсилоти иловагк-раванди тарбия ва таълим, ки дар асоси барномацои маърифатии иловагии
цама сатццо бо мақсади қаноатмандгардонии цамаҷонибаи талаботи маърифатии шацрванд,
ҷамъият ва давлат сурат мегирад;
таълими фосилавк (таълим дар масофа) - яке аз шаклцои таълим, фаъолияти мақсадноки методии
таълимк-идрокк ва инкишофии шахс, ки аз муассисаи таълимк дар масофаи дур воқеъ гаштаанд
ва тавассути воситацои электронк ва телекоммуникатсионк маълумот мегиранд;
унвонҷӯ - шахсе, ки тацсилоти олии касбк дошта, ба аспирантура ва ж докторантураи муассисаи
олии таълимк ж муассисаи илмк вобаста шудааст ва барои даржфти дараҷаи илмии номзади илм
бе тацсили давраи аспирантура рисолаи илмк менависад ва ж шахсе, ки дорои дараҷаи илмии
номзади илм буда, барои гирифтани дараҷаи илмии докторк бе тацсили давраи докторантура
рисолаи илмк менависад;
фаъолияти таълимк - фаъолияте, ки аз роци анҷоми хадамот барои даржфти тацсилоти олии касбк
ва додани цуҷҷати дорои тацсилоти марбута алоқаманд аст;
худидораи муассисаи таълимк - мустақилк дар интихобу ҷобаҷогузории кадрцо, татбиқи
фаъолияти таълимк, илмк, молиявию хоҷагк ва ғайра мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон;
экстерн - шахсе, ки омӯзиши мустақили фанцоро аз рӯи барномаи асосии таълимии тацсилоти
олии касбк дар соцаи таълим (ихтисос) интихоб намудааст ва минбаъд дар муассисаи олии
таълимк аз аттестатсияи ҷорк ва ницок мегузарад;
экстернат - омӯзиши мустақилонаи фанцои таълимк мутобиқи барномацои асосии таълимии
тацсилоти олии касбк аз рӯи самти интихобнамудаи тайжрк (тахассус) бо аттестатсияи ницок
(ҷорк ва ницок) дар муассисаи олии таълимк.
Моддаи 3. Сижсат ва кафолатцои давлатк дар соцаи тацсилоти олии касбк ва тахсилоти
касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
Сижсати давлатк дар соцаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимк ба чунин усулцо асос межбад:
дастрасии баробари цама барои тацсилоти олии касбк бо назардошти қобилияти цар як шахс;
фароцам овардани шароити дастрасии тацсилоти олии касбк барои занон;
муайян намудани самтцои афзалиятноки пешрафти илму техника, технология ва цамчунин тайжр
намудани мутахассисон, бозомӯзк ва такмили ихтисоси кормандон;
тарбияи шацрвандк;
нигоц доштан ва рушди дастовардцо ва анъанацои мактаби олии касбк;
цамоцанг сохтани системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон бо фазои ҷацонии тацсилот;
пайдарпайк ва давомдории раванди таълим;
пуштибонии давлат дар роци тарбияи мутахассисон, самтцои афзалиятноки тацқиқоти бунждк ва
амалии илмк дар соцаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимк.
Давлат бартарии рушди тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимиро аз роццои зерин таъмин менамояд:
таъмини маблағ аз цисоби буҷети давлатк ж грантцо, цамчунин аз роци фароцам овардани
шароити мусоид барои худтаъминкунии молиявк тайжр намудани мутахассисон ва кормандони
илмию омӯзгорк тибқи меъжрцои муқарраршуда;
тибқи дархости иҷтимок дастраси шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон гардонидани тацсилоти
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олии касбк аз роци маблағузории давлатии дорои кафолат;
таъмини цуқуқ ва цимояи иҷтимоии донишҷӯжн, аспирантцо, докторантцо ва дигар донишомӯзон
дар системаи давлатии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимк;
фароцам овардани шароити баробар барои дастрасии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии
баъд аз муассисаи олии таълимк;
мусоидат дар таъсис ва фаъолияти муассисацои олии таълимии ғайридавлатк, аз роци ҷудо
намудани грантцо ва қарзцои дарозмуддати боимтижз аз буҷаи давлат дар асоси озмун барои
довталабони сазовор, ки дар муассисацои олии таълимии ғайридавлатк тацсил кардан мехоцанд.
Ба шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон цуқуқ дода мешавад, ки тибқи дархости иҷтимок дар
муассисацои олии таълимии давлатк дар цудуди стандартцои давлатии таълим аз роци озмун ва ба
таври ройгон таълими олии касбк ва таълими касбии баъд аз муассисаи олии таълимк гиранд,
агар шацрвандон дар ин сатц бори аввал таълим мегирифта бошанд.
Ба шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон кафолат дода мешавад, то шакли даржфти тацсилоти олии
касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк, муассисаи таълимк ва соцаи
тахассусро озодона интихоб намоянд.
Моддаи 4. Худмухтории муассисацои олии таълимк ва озодицои академк
Худидоракунк шакли таъсисотии озодицои академк ва шарти зарурии кафолати пурраи иҷро
кардани ӯцдадорицои муассисацои олии таълимк мебошад.
Худидоракунии дастаҷамък ва роцбарии муносиби академк муцимтарин қисми таркибии
худмухторк мебошад.
Худмухторк шакли олии раванди таълим ва чорабиницои академк буда, масъулияти давлатк дар
назди муассис мебошад.
Худмухтории муассисаи олии таълимк - мустақилияти муассисаи олии таълимк дар интихобу
ҷобаҷогузории кадрцо, татбиқи фаъолияти таълимк, илмк, молиявию хоҷагк ва ғайра мутобиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва Оинномаи муассисаи олии таълимк, ки тибқи тартиби
муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ шудааст.
Муассисаи олии таълимк метавонад технологияи фосилавии донишомӯзиро барои татбиқи
барномацои таълимк қисман ж дар цаҷми пурра (ба истиснои баъзе аз машғулиятцо) ба тартибе,
ки мақоми давлатии идораи маориф муқаррар кардааст, истифода барад.
Назорат барои мувофиқати фаъолияти муассисаи олии таълимк бо назардошти маромцои он, ки
дар Оинномааш пешбинк шудааст, аз ҷониби муассиси (муассисони) муассисаи олии таълимк ва
мақомоти давлатии идораи маориф, ки дар цудуди салоцияти худ барои пешбурди фаъолияти
таълимк иҷозатнома (литсензия) додаанд, амалк мегардад.
Ба кормандони соцаи омӯзгорк аз ҷумлаи цайати профессорону омӯзгорон, кормандони илмк ва
донишҷӯжни муассисаи олии таълимк, аз ҷумла ба омӯзгори муассисаи олии таълимк озодицои
академк дода мешавад, то мавзӯи дарсро (таълимро) бо усули худ дар доираи барномацои
таълимк бажн кунанд, мавзӯи тацқиқоти илмиро интихоб намоянд ва бо тарзу усулцои худ онро
гузаронанд ва цамчунин ба донишҷӯ озодк дода мешавад, ки бо майлу талаботи худ дар доираи
барномацои таълимк дониш андӯзад.
Озодицои академк масъулияти академии муцайж кардани шароити мусоиди ҷустуҷӯи озодонаи
цақиқат, бажну интишори озодонаи онро ифода менамоянд.
Моддаи 5. Вазъи цуқуқк, навъ ва номгӯи муассисаи олии таълимк
Вазъи цуқуқии муассисаи олии таълимк вобаста ба навъи он, шакли ташкилию цуқуқк ва натиҷаи
аз аккредитатсияи давлатк гузаштани он муайян карда мешавад.
Муассисаи олии таълимк шахси цуқуқк буда, ба муассисаи ғайритиҷоратк мансуб аст.
Дар Ҷумхурии Тоҷикистон навъцои зерини муассисацои олии таълимк муқаррар карда мешаванд:
донишгоц, академия, донишкада.
Донишгоц муассисаи олии таълимиест, ки барномацои таълимии тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро аз рӯи доираи васеи соцацо (ихтисосцо)
амалк мегардонад;
кормандони баландихтисос, илмк ва илмиву омӯзгориро тайжр намуда, донишу ихтисоси онцоро
такмил медицад;
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дар соцацои гуногуни илм тацқиқоти бунждк ва амалк анҷом медицад;
дар соцацои фаъолияташ маркази пешбари илмк ва методк мебошад.
Академия муассисаи олии таълимиест, ки барномацои таълимии тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро дар соцаи муайяни фаъолият амалк
мегардонад;
кормандони баландихтисосро барои соцаи муайяни фаъолияти илмк ва илмиву омӯзгорк тайжр
намуда, донишу ихтисоси онцоро такмил медицад;
дар яке аз соцацои илм ж фарцанг тацқиқоти бунждк ва амалиро анҷом медицад;
дар соцацои фаъолияташ маркази пешбари илмк ва методк мебошад.
Донишкада муассисаи олии таълимиест, ки барномацои таълимии тацсилоти олии касбк ва
цамчун қоида, барномацои таълимии тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро дар як
ж якчанд самти ҷудогона амалк мегардонад;
кормандони баландихтисосро барои соцаи муайяни фаъолияти касбк тайжр ва донишу ихтисоси
онцоро такмил медицад;
тацқиқоти бунждк ва ж амалк мебарад;
Мақоми муассисаи олии таълимк дар номгӯи он ифода межбад. Номгӯи муассисаи олии таълимк
цангоми таъсисжбк муқаррар гардида, дар сурати тағйири мақоми он ба таври цатмк тағйир дода
мешавад. Дар цолате ки дар номгӯи муассисаи олии таълимк номи махсус истифода мегардад
(консерватория, омӯзишгоци олк ва дигар номцо), дар баробари он навъи муассисаи олии
таълимк нишон дода мешавад.
БОБИ ДУЮМ
СИСТЕМАИ ТАЦСИЛОТИ ОЛИИ КАСБК ВА ТАЦСИЛОТИ
КАСБИИ БАЪД АЗ МУАССИСАИ ОЛИИ ТАЪЛИМК
Моддаи 6. Сохтори системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи
олии таълимк
Сохтори системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк аз
маҷмӯи зерин иборат аст:
стандартцои давлатии таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи
олии таълимк ва барномацои таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк;
муассисацои олии таълимк ва муассисацои таълимие, ки новобаста ба шаклцои ташкилию
цуқуқиашон барои таълими тацсилоти марбутаи иловагии касбк литсензия доранд;
пажӯцишгоццои илмию тацқиқотк, бюроцои конструкторк, хоҷагицои таълимию таҷрибавк,
стансияцои таҷрибавк, марказцои таълимию методк ва иттилоотиву тацлилк, корхонацои
истецсолк, ташкилоту муассисацои илмк, лоицакашк, клиникк, муолиҷавию профилактикк,
фармасевтк (дорусозк), фарцангию маърифатк, ки бо тацқиқоти илмк машғуланд ва амалу рушди
тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро таъмин мекунанд;
мақомоти идораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва
цамчунин корхона, муассиса ва ташкилотцои тобеи онцо;
иттифоқцо ва иттицодияцои ҷамъиятк (иттифоқцои эҷодк, ассотсиатсияцои касбк, ҷамъиятк,
шӯроцои илмк ва методк ва дигар иттицодияцо).
Моддаи 7. Стандартцои давлатии таълимк ва барномацои таълимии тацсилоти олии касбк
ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
Стандартцои давлатии таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи
олии таълимк барои таъмини муқаррароти зерин таъйин шудаанд:
сифати тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк;
ягонагии фазои таълим;
эътироф ва муқаррар намудани баробарии цуҷҷатцои давлатцои хориҷк оид ба тацсилоти олии
касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк.
Стандартцои давлатии таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи
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олии таълимк иборатанд аз:
талаботи умумк ба барномацои асосии таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд
аз муассисаи олии таълимк;
талабот ба цадди ақали цатмии мазмуни барномацои асосии таълимии тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк вобаста ба шароити амалк гардонидани онцо,
аз ҷумла нисбат ба таҷрибаи таълимию истецсолк, аттестатсияи ницоии хатмкунандагон ва
дараҷаи тайжр намудани онцо аз рӯи соцацои алоцидаи таълим (ихтисос);
мӯцлати фаро гирифтани барномацои асосии таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти
касбии баъд аз муассисаи олии таълимк дар муассисацои таълимии давлатк ва хусуск;
цаҷми ницоии сарбории донишҷӯжн ва шунавандагон.
Таснифи равияцо ва ихтисосцои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи
олии таълимиро цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд.
Моддаи 8. Зинацои тацсилоти олии касбк, мӯцлат ва шаклцои аз бар кардани он
Барномацои асосии таълимии тацсилоти олии касбк метавонанд муттасил ва зина ба зина амалк
гардонда шаванд.
Дар Ҷумцурии Тоҷикистон зинацои зерини тацсилоти олии касбк муқаррар карда мешаванд:
тацсилоти олии касбие, ки барои тасдиқи он ба шахси аз аттестатсияи ницок бомуваффақият
гузашта тахассуси (дараҷаи) «бакалавр» дода мешавад;
тацсилоти олии касбие, ки барои тасдиқи он ба шахси аз аттестатсияи ницок бомуваффақият
гузашта тахассуси «мутахассис» дода мешавад;
тацсилоти олии касбие, ки барои тасдиқи он ба шахси аз аттестатсияи ницок бомуваффақият
гузашта тахассуси (дараҷаи) «магистр» дода мешавад.
Тацсилоти шахсоне, ки омӯзишро аз рӯи барномаи таълимии асосии тацсилоти олии касбк ба
итмом нарасонидаанд, аммо аз аттестатсияи фосилавк бомуваффақият гузаштаанд (на камтар аз
ду соли тацсил), тацсилоти олии касбии нопурра шуморида мешавад ва бо додани цуҷҷати шакли
муқарраршуда тасдиқ карда мешавад. Ба шахсоне, ки азхудкунии барномаи таълимии асосии
тацсилоти олии касбиро ба итмом нарасонидаанд, цуҷҷати академии шакли муқарраршуда дода
мешавад.
Мӯцлати фарогирии барномацои асосии таълимии тацсилоти олии касбк:
барои даржфти тахассуси (дараҷаи) «бакалавр» на камтар аз чор сол;
барои гирифтани тахассуси «мутахассис» на камтар аз панҷ сол, ба истиснои цолатцое, ки
стандарти давлатии таълимк дахлдор пешбинк намудааст;
барои даржфти тахассуси (дараҷаи) «магистр» на камтар аз ду сол.
Шахсоне, ки дар бораи тацсилоти олии касбии зинаи муайян цуҷҷатцои намунаи давлатиро
гирифтаанд, мутобиқи ихтисос цуқуқ доранд, аз рӯи барномаи таълимии тацсилоти олии касбии
зинаи минбаъда таълимро идома дицанд.
Аз бар намудани барномаи таълимии тацсилоти олии касбии дараҷаи мувофиқ дар муассисаи
олии таълимии аккредитатсияи давлатидошта ба шахс барои ишғоли вазифаи мувофиқ дар
муассисацои давлатк ва гирифтани музди кор ва музди изофа ба он асос мебошад. Барои шахсоне,
ки барномацои таълимии тацсилоти олии тиббк ва тацсилоти олии фармасевтиро аз бар
намудаанд, барои ишғоли вазифацои нишондода тайжрии яксолаи баъди муассисаи олии таълимк
(ординатура), ки он бо шацодатномаи шакли муқарраршуда тасдиқ шудааст, асос мебошад.
Тахассуси (дараҷаи) «бакалавр» цангоми ба кор қабул намудан ба шацрвандон цуқуқи ишғоли
вазифаеро медицад, ки барои он мутобиқи талаботи тахассуск тацсилоти олии касбк пешбинк
шудааст.
Ишғоли вазифацои хидмати давлатк бо тартибе, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
муқаррар намудааст, сурат мегирад.
Тацсилоти аввалин, ки шахс аз рӯи барномацои таълимии тацсилоти олии касбии зинацои гуногун
гирифтааст, цамчун тацсилоти дуюми олии касбк гирифтаи ӯ дониста намешавад.
Барномацои асосии таълимии тацсилоти олии касбиро донишҷӯжн метавонанд дар шаклцои зерин
вобаста ба цаҷми машғулиятцои цатмии корманди соцаи омӯзгории муассисаи олии таълимк бо
донишомӯзон аз бар намоянд: рӯзона, шабона, ғоибона, дар шакли экстернат.
Омӯзиши шаклцои гуногуни даржфти тацсилоти олии касбк роц дода мешавад. Номгӯи соцацои
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таълим (ихтисос), ки аз рӯи онцо имкони даржфти тацсилоти олии касбии шакли тацсили шабона,
ғоибона ва ж экстернат мумкин нест, аз тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда
мешавад. Низомнома оид ба экстернат аз ҷониби мақомоти давлатии идораи маориф тасдиқ
мегардад.
Шахсоне, ки лар мактабцои олии аккредитатсияи давлатинадошта тацсил мекунанд ж ин муассисаи
олии таълимиро бомуваффақият хатм кардаанд, цуқуқ доранд дар мактабцои олии дорои
аккредитатсияи давлатк дар асоси шартцои экстернат аз аттестатсияи давлатии ҷорк ва ницок
гузаранд.
Моддаи 9. Цуҷҷатцо доир ба тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи
олии таълимк
Ба шахсоне, ки тацсилро аз рӯи барномацои таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии
баъд аз муассисаи олии таълимк анҷом додаанд ва аз аттестатсияи ницок гузаштаанд, цуҷҷат дар
бораи тацсилоти марбута дода мешавад.
Муассисаи олии таълимие, ки аккредитатсияи давлатк дорад, ба хатмкунандагон дар бораи
тацсилоти марбута цуҷҷати намунаи давлатии дорои нишонаи расмии давлатк ва нишони
сарисинагии намунаи муқарраршуда медицад. Шакли цуҷҷати намунаи давлатк ва нишони
сарисинагиро Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.
Намудцои зерини цуҷҷатцое муқаррар карда мешаванд, ки хатми зинацои гуногуни тацсилоти
олии касбиро тасдиқ менамоянд:
дипломи бакалавр;
дипломи мутахассис;
дипломи магистр;
цуҷҷат дар бораи тацсилоти олии касбии нопурра;
цуҷҷати шакли муқарраршуда дар бораи тацсилоти олии касбии нотамом.
Аз рӯи натиҷаи цимояи рисолаи илмк бо тартиби муқарраршуда дипломи номзади илм ж
дипломи доктори илм дода мешавад.
Тартиби додани цуҷҷатро дар бораи такмили ихтисос бо роци гузаштани курсцои гуногун мақоми
давлатии идораи маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд.
Муассисаи олии таълимк пас аз гузаштани аттестатсия ва аккредитатсияи давлатк цуқуқи додани
цуҷҷатцои намунаи давлатиро дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк пайдо мекунад.
Цуҷҷатцо дар бораи тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон дар тамоми цудуди Ҷумцурии
Тоҷикистон эътибор доранд.
Моддаи 10. Вазифацо ва сохтори муассисацои олии таълимк
Вазифацои асосии муассисаи олии таълимк аз инцо иборат аст:
қонеъ гардонидани талаботи шахс дар инкишофи зецнк, фарцангк ва арзишцои маънавк бо роци
ба даст овардани тацсилоти олии касбк ва ж тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк;
рушди илму цунар ба воситаи тацқиқоти илмк ва фаъолияти эҷодии кормандони илмию
омӯзгорк ва тацсилкунандагон, истифодаи натиҷацои цосилшуда дар ҷаражни таълим ва
истецсолот;
омӯзиш, бозомӯзк ва такмили тахассуси кормандони дорои тацсилоти олии касбк ва кормандони
илмию омӯзгории баландихтисос;
парвариш додани мавқеи шацрвандии тацсилкунандагон, қобилияти кору зиндагк дар шароити
тамаддуни имрӯза;
цифз ва афзун намудани арзишцои миллк, ахлоқк, фарцангк ва илмии ҷомеа;
густариши дониш дар байни ацолк, боло бурдани савияи тацсилоту фарцанги он;
таъмини шароити мусоид барои таҷрибаомӯзии истецсолк ва омӯзгории донишҷӯжн.
Муассисацои олии таълимк дар ташаккул додани сохтори худ, ба истиснои филиалцояшон
мустақиланд.
Бахшцои сохтории муассисаи олии таълимк метавонанд барномацои таълимии тацсилоти
ибтидоии цамагонк, асосии цамагонк, мижнаи (пурраи) цамагонк, ибтидоии касбк ва тацсилоти
мижнаи касбк, цамчунин барномацои таълимии омӯзиши иловагиро дар сурати литсензия
доштани муассисаи олии таълимк амалк гардонанд.
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Филиалцои муассисацои олии таълимк бахшцои махсуси сохторк буда, дар мацалли ҷойгиршавии
онцо воқеъ нестанд.
Филиалцои муассисацои олии таълимии давлатк бо мувофиқаи мақоми давлатии идораи маориф
ва мақоми цокимияти мацаллии макони ҷойгиршавии филиал аз тарафи муассис (муассисон)
кушода мешаванд.
Низомномаи намунавк (низомномаи) оид ба филиалцои муассисацои олии таълимии давлатк ва
тартиби ташкили онцо аз ҷониби мақомоти давлатии идораи маориф тация ва тасдиқ карда
мешавад.
Филиалцои муассисацои олии таълимк литсензиякунонк ва аттестатсияро мустақилона, аммо
аккредитатсияи давлатиро дар цайати муассисаи олии таълимк мегузаранд.

Моддаи 11. Тартиби таъсис, аз нав ташкилдицк, барцамдицк, литсензиякунонк ва
аккредитатсияи муассисацои олии таълимк
Муассисаи олии таълимк бо дархости муассис (муассисон) мутобиқи қарори он ва ж шартцои
қарордоди таъсисдицк ташкил, аз нав ташкил ва барцам дода шуда, мутобиқи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон ба қайди давлатк гирифта мешавад.
Муассисаи олии таълимк аз замони ба қайди давлатк гирифтани он таъсисгардида дониста
мешавад. Аз рӯзи гирифтани литсензия цуқуқ пайдо мекунад, ки нақша ва барномацои таълимии
тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро амалк гардонад ва
аз имтижзцои пешбининамудаи қонунгузорк бацравар гардад.
Литсензияи пешбурди фаъолияти таълимиро аз рӯи барномацои таълимии тацсилоти олии касбк
ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк мақоми давлатии идораи маориф дар асоси
хулосаи комиссияи экспертк медицад.
Литсензиякунонии фаъолияти таълимии муассисаи олии таьлимк дар соцацои нави таълим
(ихтисосцо) новобаста ба литсензия доштан ж надоштани муассисаи олии таълимк дар асоси
қоидацои умумк гузаронида мешавад.
Литсензия ба муассисацои олии таълимк, новобаста ба шаклцои ташкилию цуқуқк, танцо дар
сурате дода мешавад, ки онцо цуқуқи моликият, идораи оперативк, иҷора ж худ заминаи
таълимию моддии зарурк дошта бошанд.
Аттестатсияи муассисаи олии таълимк бо дархости муассисаи олии таълимк ж худ бо ташаббуси
мақоми идораи давлатии маориф гузаронида мешавад.
Мақсад ва мӯцтавои аттестатсия муқаррар кардани мувофиқати мазмун, сатц ва чигунагии сифати
таълими хатмкунандагони муассисаи олии таълимк ба талаботи стандартцои давлатии таълимии
тацсилоти олии касбк аз рӯи соцацои таълим (ихтисос) мебошад.
Аккредитатсияи давлатии муассисаи олии таълимк дар асоси натиҷацои аттестатсияи давлатк, ки
тартиби онро цукумати Ҷумхурии Тоҷикистон муқаррар менамояд, гузаронида мешавад.
Шацодатнома дар бораи аккредитатсияи давлатк вазъи (статуси) муассисаи олии таълимк,
фецристи соцацои таълим (ихтисосцо)-ро, ки аз аккредитатсияи давлатк гузаштаанд ва аз рӯи он
муассисаи олии таълимк цуқуқ дорад ба хатмкунандагон цуҷҷати намунаи давлатиро дар бораи
тацсилоти олии касбк дицад ва цамчунин зинацои тацсилоти олии касбк ва ихтисос (дараҷа) - ро
муқаррар менамояд.
Муассиси муассисацои олии таълимии татбиқкунандаи барномацои царбии касбии таълимк
(муассисацои таълимии царбк) танцо Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон буда метавонад.
Иҷозатнома барои пешбурди фаъолияти таълимк аз рӯи барномацои царбии касбк танцо ба
муассисацои олии таълимии давлатк мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон дода мешавад.
Филиалцои муассисацои олии касбии таълимии давлатцои хориҷк дар асоси шартномацои
байнидавлатк мутобиқи санадцои қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис дода, баъди
гирифтани литсензияи мақомоти давлатии идораи маориф фаъолият менамоянд.
Моддаи 12. Қабул ба муассисаи олии таълимк ва тайжр кардани мутахассисони дорои
тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
Қабул ба муассисаи олии таълимк мувофиқи аризаи шахсони дорои тацсилоти мижнаи (пурраи)
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умумк ж тацсилоти мижнаи касбк дар асоси озмун аз рӯи натиҷаи имтицонцои дохилшавк, ба
истиснои цолатцои пешбининамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.
Тартиби ягонаи ба муассисаи олии таълимк қабул кардани шацрвандон дар он қисме, ки дар
қонуни мазкур муқаррар нашудааст, аз тарафи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда
мешавад.
Шартцои озмун бояд риоя шудани цуқуқи шацрвандонро дар соцаи маориф кафолат дицад ва ба
он мусоидат намояд, ки шацрвандони бештар қобилиятнок ва ба омӯхтани барномацои таълимии
дараҷа ва ж зинаи дахлдор омода қабул шаванд.
Муассисаи олии таълимк цуқуқ дорад қабули шацрвандонро танцо дар сурати мавҷуд будани
литсензия эълон намояд. Муассисаи олии таълимк вазифадор аст дохилшавандаро бо ин
литсензия ва цамчунин бо шацодатномаи аккредитатсияи давлатк доир ба цар соцаи таълим
(ихтисос), ки ба муассисаи олии таьлимк цуқуқи цуҷҷати намунаи давлатиро дар бораи тацсилоти
олии касбк медицанд, шинос намояд. Бо шацодатномаи аккредитатсияи давлатк шинос намудани
дохилшаванда оид ба кадом соцаи таълим (ихтисос)-ро интихоб кардани ӯ ва ж набудани чунин
шацодатнома дар цуҷҷатцои қабул қайд карда мешавад ва ба он дохилшаванда имзо мегузорад.
Равияи таълим (ихтисос) дар асоси литсензия муайян карда мешавад. Мазмуни ҷаражни таьлими
цар соца (ихтисос), мӯцлати аз худ кардани барномаи таълимии тацсилоти олии касбк ж тацсилоти
касбии баъд аз муассисаи олии таълимк аз тарафи муассисаи олии таълимк мутобиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва стандарти марбутаи давлатии таълим муайян карда
мешавад.
Барои шахсони дорои тацсилоти мижнаи касбии риштаи марбута бо қарори Шӯрои илмии
муассисаи олии таълимк даржфти тацсилоти олии касбк аз рӯи барномаи мацдуд ж суръатноки
омӯзишии муассисаи олии касбии таълимк иҷозат дода мешавад.
Шумораи умумии донишҷӯжн ва тартиби қабули онцоро, ки барои тацсил аз цисоби маблағи буҷет
қабул карда мешаванд, цар сол мақомоти марбутаи давлатк мутобиқи меъжрцои
муқаррарнамудаи цамин Қонун муайян менамояд.
Шахсоне, ки муассисацои таълимии мижнаи (пурраи) умумк ж таълими касбии ибтидоии
аккредитатсияи давлатидоштаро бо медалцо ва инчунин шахсоне, ки муассисацои таълимии
тацсилоти мижнаи касбии аккредитатсияи давлатидоштаро бо бацои «аъло» хатм намудаанд, ба
муассисацои олии таълимк аз рӯи натиҷаи сӯцбат, ба истиснои санҷиши касбк аз рӯи равияцое, ки
аз ҷониби муассисаи олии таълимк метавонад муқаррар шавад, қабул карда мешаванд.
Шахсони номбаршуда, ки аз сӯцбат нагузаштаанд, цуқуқ доранд, ки имтицонцои қабулро
мутобиқи қоидацои умумк супоранд.
Барои ба муассисацои олии таълимк қабул шудан, пас аз бо бацои мусбат супурдани имтицонцои
қабул бачагони ятим ва бачагоне, ки бо парастори падару модарон мондаанд, маъюбони гурӯццои
I ва II, ки аз рӯи хулосаи комиссияи экспертии тиббии мецнат дар муассисацои олии таълимк
тацсил карда метавонанд ва цамчунин дигар гурӯццои шацрвандони дар санадцои меъжрии цуқуқии
Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинишуда бартарк доранд.
Довталабон ба таълими ғайриройгон танцо баъди супоридани имтицонцои қабул ва пардохти
цаққи таълим (мувофиқи шартнома) қабул карда мешаванд. Аз таълими ғайриройгон ба таълими
ройгон гузаштан манъ аст, ба истиснои цолатцои пешбининамудаи санадцои меъжрии цуқуқии
Ҷумцурии Тоҷикистон.
Ба аспирантураи муассисацои олии таълимк, муассисаю ташкилотцои илмк дар асоси озмун
шахсоне, ки тацсилоти олии касбк (мутахассис ж магистр) доранд, мутобиқи цамин Қонун қабул
карда мешаванд. Таълим дар ин муассисаю ташкилотцо рӯзона ж худ ғоибона буда метавонад.
Таълими рӯзона дар аспирантураи муассисаи олии таълимии давлатк аз се сол ва таълими
ғоибона аз чор сол беш буда наметавонад.
Ба докторантураи муассисацои олии таълимк, муассисаю ташкилотцои илмк шахсоне, ки дараҷаи
номзади илм доранд, қабул карда мешаванд.
Мӯцлати тацсил дар докторантураи ин муассисаю ташкилотцо то се сол мебошад.
Шацрвандони хориҷк ба аспирантура ва докторантураи муассисацои олии таълимк, муассисаю
ташкилотцои илмк мутобиқи қарордодцои байналмилалк ва созишномацои байницукуматк қабул
карда мешаванд.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

Моддаи 13. Идоракунии муассисаи олии таълимк
Муассисаи олии таълимк мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси граждании Ҷумцурии
Тоҷикистон идора карда мешавад.
Мақоми олии идоракунии муассисаи олии таълимк муассис (маҷлиси умумии муассисон)-и он
мебошад.
Бо мақсади пеш бурдани корцои ҷории фаъолияти муассиса дар асоси усулцои мувофиқати
яккасардорк ва дастҷамък мақоми иҷроияи ба мақоми олии муассиса цисоботдицанда таъсис дода
мешавад, ки онро ректор роцбарк менамояд.
Ректор аз тарафи муассис (маҷлиси умумии муассисон) ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод карда
мешавад.
Тартиби ба вазифа таъйин кардан ва аз вазифа озод намудани ректор, ваколатцои мақомоти
иҷроияи муассисаи олии таълимк, тартиби қабули қарор аз тарафи онцо ва намояндагк намудан
аз номи муассисаро қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва Оинномаи муассисаи олии касбии
таълимии дахлдор муайян мекунад.
Оинномаи муассисаи олии касбии таълимк аз тарафи муассис (маҷлиси умумии муассисон)
тасдиқ карда мешавад.
Ба ваколатцои истисноии мақоми олии муассисаи олии касбии таълимк инцо дохил мешаванд:
а) тасдиқ намудан ва тағйир додани Оинномаи муассиса, тағйир
додани андозаи сармояи оинномавии он;
б) таъсиси мақоми иҷроия бо таъйин намудани роцбари он ба вазифа ва озод намудани он аз
вазифа;
в) тасдиқи цисоботи солона ва тавозуни муцосибавии муассисаи олии таълимк;
г) қабули қарор дар бораи азнавтаъсисдицк, азнавташкилдицк ва барцамдиции муассисаи олии
таълимк.
Ба Оинномаи муассисаи олии касбии таълимк, ба ваколатцои истисноии мақоми олии он цалли
масъалацои дигар низ вогузор шудан метавонанд. Масъалацое, ки ба ваколати истисноии мақоми
олии муассисаи олии касбии таълимк мансубанд, метавонанд ба ваколати мақоми иҷроияи
муассиса гузошта шаванд.
Моддаи 14. Иттицодия (ассотсиатсия, иттифоқ)-цои системаи тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
Муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк новобаста ба шакли моликият ва шакли ташкилию
цуқуқк, бо мақсади цамоцангсозии фаъолияташон, инчунин намояндагк ва цифзи манфиатцои
умумии амволк, метавонанд дар асоси шартнома иттицодияцои ғайритиҷоратиро дар шакли
ассотсиатсияцо (иттифоқцо) таъсис дицанд.
Дар цолати бо қарори иштирокчижн ба зиммаи ассотсиатсия гузоштани фаъолияти социбкорк
ассотсиатсия бояд бо тартиби пешбининамудаи қонун ба ҷамъият ж ширкати истецсолк табдил
дода шавад. Барои татбиқи фаъолияти социбкорк ассотсиатсияцои системаи тацсилоти олии касбк
ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк цуқуқ доранд, ки ҷамъиятцои хоҷагидорк
таъсис дицанд ж дар онцо иштирок намоянд.
Ассотсиатсияцои системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимк шахси цуқуқк мебошанд.
Аъзои ассотсиатсияцои системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи
олии таълимк мустақилият ва цуқуқи шахси цуқуқии худро нигоц медоранд.
Ассотсиатсияцои системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимк аз рӯи ӯцдадорицои аъзои худ масъулият надоранд.
Аъзои ассотсиатсияцои системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи
олии таълимк аз рӯи ӯцдадорицои ассотсиатсия ба андоза ва мувофиқи тартиби дар цуҷҷатцои
таъсисии ассотсиатсия пешбинишуда масъулияти субсидарк доранд.
Номи фирмавии ассотсиатсияцои системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк бояд ишора бо мақсади асосии фаъолияти он ва мақсади асосии
фаъолияти аъзои онро бо иловаи калимацои «ассотсиатсия» ж «иттифоқ» дар бар гирифта бошад.
Моддаи 15. Иттицодияцои ҷамъиятк дар системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти
касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
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Манфиати донишомӯзони муассисацои олии таълимиро иттицодияцои ҷамъиятии донишомӯзон
цимоя менамоянд. Муносибатцои мушаххаси маъмурияти муассисаи олии таълимк ва
иттицодияцои ҷамъиятии донишомӯзон бо Оинномаи муассисаи олии таълимк ва шартномаи
байни маъмурияти он ва ташкилоти ҷамъиятии донишомӯзон муайян карда мешаванд.
Дар системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк бе
таъсис додани шахси цуқуқк, иттицодияцои ҷамъиятии навъи иттицодияцои таълимию методии
муассисацои олии таълимк, шӯрою комиссияцои илмию методк, илмию техникк ва ғайра таъсис
дода шуда метавонанд.
Мақоми давлатии идораи маори
ф, шӯроцои илмии муассисацои олии таълимк дар фаъолияти худ тавсияи ташкилотцои ҷамъиятк
ва иттицодияцои ҷамъиятиро дар системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк барраск менамоянд ва ба назар мегиранд.
Мақоми давлатии идораи маориф цуқуқи дасттирк намудани иттицодияцои ҷамъиятиро дар
системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк дорад.
БОБИ СЕЮМ
ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМК, МЕТОДК ВА ИЛМИИ
МУАССИСАЦОИ ОЛИИ ТАЪЛИМК
Моддаи 16. Забони таълим
Забони таълимро дар муассисацои олии таълимк Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии
Тоҷикистон ва қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи забон муайян мекунанд.
Моддаи 17. Мазмуни таълим
Фаъолияти таълим дар муассисацои олии таълимк мутобиқи нақшацо ва барномацои таълимк, ки
дар асоси стандартцои давлатии тацсилоти олии касбк тация ва бо тартиби пешбининамудаи
қонунгузории соцаи маориф тасдиқ шудааст, амалк гардонида мешавад.
Мушаххас сохтани мазмуни таълим дар нақшацои таълимк ва барномацо, ки шӯроцои илмии
муассисацои олии таълимк тасдиқ кардаанд, муайян карда мешавад.
Моддаи 18. Ташкили корцои таълимк ва методк
Муассисаи олии таълимк донишҷӯжн, курсантцо, шунавандагон, аспирантцоро бо васоити таълим
таъмин карда, барои таълим, мецнат ва зиндагк шароити мусоиди солим ва безарар муцайж
месозад.
Муассисаи олии таълимк дар интихоби системаи бацогузорк, шаклу тартиби гузарондани
машғулиятцо, аттестатсияи донишҷӯжн ва шунавандагон мустақил аст.
Дур намудани донишҷӯжн ва шунавандагон аз раванди таълим манъ аст, агар он ба фаъолияти
таълим вобаста набошад.
Таҷрибаомӯзии таълимк ва истецсолк, ки онро стандартцои давлатии таълимии тацсилоти олии
касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк пешбинк кардааст, дар асоси
шартномацои байни муассисаи олии таълимк ва корхонаю муассиса ва ташкилотцо сурат мегирад,
ки мувофиқи онцо ин корхонаю муассиса ва ташкилотцо новобаста ба шакли моликият ва
тобеияти идоравии худ ӯцдадоранд барои таҷрибаомӯзии донишҷӯжни муассисаи олии таълимии
давлатк ва аккредитатсияшудаи ғайридавлатк ҷой дицанд ва шароити мувофиқ муцайж созанд.
Фарогирии нақшаи таълимии муассисаи олии таълимк бо аттестатсияи цатмии ницоии
хатмкунандагон хотима межбад.
Муассисаи олии таълимк кори методиро ташкил мекунад ва мегузаронад. Цамоцангсозии кори
методк дар муассисаи олии таълимии давлатк аз ҷониби иттицодияцои (марказцои) таълимию
методк амалк мегардад.
Вазифацои тарбиявии муассисаи олии таълимк дар фаъолияти якҷояи таълимк, илмк, эҷодк,
истецсолии донишҷӯжн ва омӯзгорон амалк гардонида мешавад.
Моддаи 19. Ташкили корцои илмк-тацқиқотк ва эҷодк
Вазифацои асосии корцои илмию тацқиқотии муассисаи олии касбии таълимк аз инцо иборатанд:
тацияи проблемацои бунждк (назариявк) ва амалк;
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таълифи китобцои дарск ва васоити таълим;
иҷрои корцои тацқиқотии дорои хусусияти илмию методк.
Тацқиқотцои илмие, ки дар муасиссацои олии касбии таълимк ба роц монда мешаванд, бо
назардошти афзалиятнокии онцо аз цисоби буҷети давлатк, маблағи аз иҷрои корцои
шартномацои хоҷагк бадастомада, қарзи бонкцо, маблағцои худк, хайрияцо ва дигар манбаъцо
маблағгузорк карда мешаванд.
Принсипи асосии илм дар муассисаи олии таълимк аз цамоцанг сохтани он бо ҷаражни таълим,
инчунин бо илмцои академк ва соцавк иборат аст.
Муассисаи олии таълимк тацқиқоти илмк ва корцои эҷодиро аз рӯи нақшаи мавзӯк, ки онро
шӯрои илмк тасдиқ менамояд, амалк сохта, истифодаи судманд ва босамари имкониятцои илмии
худ, сифати корцои иҷрошаванда ва шароити бехатари мецнат, ҷалби васеи мутахассисони
баландихтисос, донишҷӯжн, курсантцо, шунавандацоро дар иштирок ба корцои илмк-тацқиқотк ва
эҷодк таъмин мекунад.
БОБИ ЧОРУМ
СУБЪЕКТЦОИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМИЮ ИЛМк ДАР СИСТЕМАИ ТАЦСИЛОТИ ОЛИИ
КАСБК ВА ТАЦСИЛОТИ КАСБИИ БАЪД АЗ МУАССИСАИ ОЛИИ ТАЪЛИМК, ЦУҚУҚУ
ӮЦДАДОРИЦОИ ОНЦО
Моддаи 20. Цуқуқ ва ӯцдадорицои донишҷӯи муассисаи олии таълимк
Донишҷӯ шахсест, ки дар асоси тартиби муқарраршуда ба муассисаи олии таълимк қабул
гардида, дар шӯъбаи рӯзона, шабона, ғоибона ж экстернат бо мақсади ба дараҷаи муайяни
тацсилот ва ихтисос социб шудан тацлил мекунад.
Ба донишҷӯи муассисаи олии таълимк шацодатномаи донишҷӯ ва дафтарчаи имтицоноти
намунаи муқарраргардида дода мешавад.
Донишҷӯжни муассисацои олии таълимк цуқуқ доранд:
дар ташкил намудани мундариҷаи таълими худ ба шарти риояи талаботи стандартцои давлатии
таълими тацсилоти олии касбк иштирок намоянд. Ин цуқуқи онцо бо шартцои қарордоди байни
донишҷӯи муассисаи олии таълимк ва шахси воқек ж цуқуқие, ки ба онцо барои тацсил ва бо кор
таъмин кардан мусоидат мекунад, мацдуд шуда метавонад;
хонишцои факултативк (барои самти нишондодашавандаи таълим (ихтисос) ва элективк (ба таври
цатмк интихобнамуда), ки аз ҷониби факултет ва кафедраи дахлдор пешницод мегарданд, интихоб
намоянд;
ғайр аз фанцои таълимии (ихтисоск) соцаи интихобшуда цар гуна фанцои дигареро, ки дар ин
муассисаи олии таълимк таълим дода мешаванд, бо тартиби муқаррарнамудаи Оинномаи он ва
цамчунин фанцои дар муассисацои олии таълимии дигар таълимдодашавандаро (бо ризояти
байни роцбарони ин муассисацои олии таълимк) аз бар намоянд;
аз рӯи тахассуси царбк мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон таълим гиранд;
тибқи цолатцои пешбининамудаи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, аз шакли
таълими ғайриройгон ба шакли таълими ройгон гузаранд;
дар муцокима ва цаллу фасли муцимтарин масъалацои муассисацои олии таълимк, аз ҷумла, ба
воситаи иттицодияцои ҷамъиятк ва мақоми давлатии идораи маориф ширкат варзанд;
аз хадамоти китобхонацо, фондцои иттилоотии муассисацои олии таълимии давлатк, бахшцои
таълимк, илмк, табобатк ва бахшцои дигари муассисаи олии таълимк ба таври ройгон бо тартиби
муқаррарнамудаи Оинномаи муассисаи олии таълимк истифода намоянд;
дар цама навъцои корцои илмк-тацқиқотк, конференсияву симпозиумцо ва мацфилу озмунцо
иштирок намоянд;
асарцои худро барои чоп, аз ҷумла дар нашрияцои муассисаи олии таълимк пешницод кунанд;
аз амру фармонцои маъмурияти муассисаи олии таълимк бо тартиби муқаррарнамудаи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон шикоят кунанд.
Донишҷӯжни муассисаи олии таълимии давлатк, ки дар шӯъбацои рӯзона мехонанд ва аз цисоби
маблағи буҷети давлатк таълим мегиранд, ба андозаи муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии
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Тоҷикистон стипендия мегиранд. Тартиби таъйин намудан ва гирифтани стипендия аз тарафи
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад.
Донишҷӯжни муассисацои олии таълимк цуқуқ доранд стипендияи таъйинкардаи шахсони воқек
ва ж цуқуқиро, ки онцоро барои тацсил фиристодаанд ва цамчунин стипендияцои номиро дар асоси
Низомномаи дахлдор гиранд.
Ба донишҷӯи муассисаи олии таълимк аз рӯи нишондоди тиббк ва дар цолатцои дигари истиснок
бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми давлатии идораи маориф рухсатии академк дода мешавад.
Барои донишҷӯжни шакли рӯзонаи тацсилот, ки дар муассисацои олии таълимк тацсил мекунанд,
мӯцлати даъват ба хидмати царбк мутобиқи қонун дар давраи тацсил ба таъхир андохта мешавад.
Донишҷӯжни муассисацои олии таълимк цуқуқ доранд, ки аз хидмати китобхонацои давлатк
ройгон истифода баранд ва цамчунин ройгон вориди осорхонацои давлатк шаванд.
Барои донишҷӯжни шӯъбацои рӯзона ва шабона дар як соли тацсил на камтар аз ду маротиба
таътил муқаррар карда мешавад.
Донишомӯзи мӯцтоҷи манзил дар хобгоц, (ба шарте, ки муассисаи олии таълимк фонди дахлдори
манзил дошта бошад) бо ҷойи хоб таъмин карда мешавад. Бо цар донишҷӯи сокини хобгоц
шартнома баста мешавад, ки намунаашро мақоми давлатии идораи маориф тасдиқ менамояд.
Донишҷӯжни муассисаи олии таълимк барои комжбицои тацсил ва иштироки фаъолона дар
корцои илмк-тацқиқотк мутобиқи Оинномаи муассисаи олии таълимк бо мукофотцои маънавк ва
ж моддк сарфароз гардонида мешаванд.
Донишҷӯ аз муассисаи олии таълимк дар мавридцои зерин хориҷ карда мешавад;
бинобар вазъи саломатк дар асоси цуҷҷати комиссияи тиббию машваратк;
бо сабаби гузаштан ба муассисаи олии таълимии дигар;
барои давомоти нокифоя;
барои қарздории академк;
ба таълим шурӯъ накардан баъд аз рухсатии академк;
дар сурати саривақт напардохтани маблағи тацсил мувофиқи шартнома;
дар цолати дар мӯцлат насупоридани се ва зижда аз он санҷишу имтицон;
барои содир кардани ҷиноят;
цангоми фавт;
барои вайрон кардани интизоми таълим, қоидацои тартиботи дохилк ва Оинномаи муассисаи
олии таълимк.
Барои риоя накардани ӯцдадорицое, ки дар Оинномаи муассисаи олии таълимк ва қоидацои
тартиботи дохилк пешбинк гардидаанд, донишҷӯ метавонад ба танбеци интизомк кашида шавад
ва цатто аз муассисаи олии таълимк хориҷ гардад.
Донишҷӯи муассисаи олии таълимиро танцо пас аз он ки аз ӯ бажноти хаттк гирифта мешавад,
танбеци интизомк додан ва аз ҷумла аз муассисаи олии таълимк хориҷ кардан мумкин аст.
Танбеци интизомк ба донишҷӯ на дертар пас аз як моци ошкор шудани аъмоли ӯ ва на дертар пас
аз шаш моци содир гардидани чунин аъмол дода мешавад, ки ба ин мӯцлати бемории донишҷӯ ва
(ж) вақти таътили ӯ дохил намешавад.
Донишҷӯ баъди ихтижран ж худ бо сабабцои узрнок тарк кардани муассисаи олии таълимк зимни
боқк мондани цамон шакли таълим (ройгон ж ғайриройгон), ки мутобиқан қабл аз хориҷ шудан
тацсил мекард, цақ дорад тибқи қоида дар мӯцлати то панҷ соли хориҷ гаштан барои тацсил ба
муассисаи олии таълимк барқарор гардад. Донишҷӯжнро дар цолати беморк, таътил, рухсатии
академк ж худ рухсатии цамл ва таваллуд хориҷ кардан мумкин нест.
Ба донишҷӯжни муассисаи олии таълимк кафолати ба таври озод ба дигар муассисаи олии
таълимк бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми давлатии идораи маориф гузаштан дода мешавад.
Дар мавриди гузаштани донишҷӯ аз як муассисаи олии таълимк ба муассисаи дигар тамоми
цуқуқцое, ки барои донишомӯз бори аввал дар ин зинаи тацсилоти олии касбк пешбинк шудаанд,
мацфуз мемонанд.
Донишҷӯжни муассисаи олии таълимк ӯцдадоранд, ки донишцои назариявк, мацорати амалк ва
методцои муосири тацқиқро аз рӯи ихтисоси интихобнамудаашон аз худ кунанд, дар мӯцлатцои
муқарраршуда цамаи супоришцои дар нақшацо ва барномацои таълимк пешницодгардидаро
иҷро намоянд, арзишцои миллк, умумиинсонк ва маънавиро пос доранд ва Оинномаи муассисаи
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олии таълимк, қоидаи хобгоццо ва дигар талаботи муқарраркардаи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистонро риоя намоянд.
Дигар цуқуқ ва ӯцдадорицои донишҷӯжнро қонунгузорк ва (ж) Оинномаи муассисаи олии таълимк
метавонад муқаррар намояд.
Мақоми донишҷӯи муассисаи олии таълимии ғайридавлатк, ки аккредитатсияи давлатк дорад,
нисбат ба цуқуқу озодицои академк, ба истиснои цуқуқи гирифтани стипендияи давлатк,
баробари мақоми донишҷӯи муассисаи олии таълимии давлатк мебошад.
Мақоми донишҷӯи муассисаи олии таълимии ғайридавлатк, ки аккредитатсияи давлатк надорад,
дар асоси Оинномаи цамин муассисаи олии таълимк муқаррар карда мешавад.
Донишҷӯжни муассисаи олии таълимие, ки барои пурра амалк намудани барномацои таълимк
технологияи фосилавиро истифода мебаранд, инчунин филиалцои муассисаи олии таълимии
зикршуда, цангоми аз ҷониби онцо амалк намудани раванди таълим (ба истиснои машғулиятцои
алоцида) дар филиалцо ва тамоми намудцои аттестатсияи донишомӯзони ин филиалцо, цамаи
цуқуқ ва ӯцдадорицои донишомӯзони цамин шакли мутаносиби даржфти тацсилро доранд.
Моддаи 21. Бо кор таъмин намудани хатмкардагони муассисацои олии таълимк
Бо кор таъмин намудани хатмкардагони шӯъбацои рӯзонаи муассисацои олии таълимк мутобиқи
санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон сурат мегирад.
Моддаи 22. Имтижзцо ба шахсоне, ки дар баробари кор дар муассисаи олии таълимк тацсил
мекунанд
Ба шахсоне, ки дар муассисацои олии таълимии дорои аккредитатсияи давлатк бомуваффақият
тацсил менамоянд, новобаста ба шакли таълими ғоибона ва шабона аз ҷои корашон ба мақсадцои
зерин рухсатии иловагк дода шуда, музди мижнаи корашон, ки бо тартиби муқарраргардидаи
рухсатии царсола цисоб карда мешавад (бо имкони якҷоя кардани рухсатии иловагии таълимк ва
рухсатии царсола), пардохт мегардад:
барои супурдани санҷишу имтицонот дар курсцои якум ва дуюм баробар ба 30 рӯзи тақвимк, дар
курсцои минбаъда баробар ба 40 рӯзи тақвимк;
барои навиштан ва дифои лоицаи (кори) дипломк якҷоя бо супоридани имтицоноти давлатк чор
моц;
барои имтицоноти давлатк як моц.
Рухсатии иловагии бе пардохти музд аз ҷои кор ба ашхоси зерин дода мешавад:
ба шахсоне, ки ба имтицоноти қабули муассисаи олии таълимк роц дода шудаанд - понздац рӯзи
тақвимк;
ба донишҷӯжни шӯъбаи рӯзонаи муассисацои олии таълимк, ки дар баробари тацсил кор
мекунанд, барои супурдани санҷишу имтицонот-понздац рӯзи тақвимк дар соли тацсил; барои
навиштан ва дифои лоицаи (кори) дипломк якҷоя бо супурдани имтицоноти давлатк-чор моц;
барои супурдани имтицоноти давлатк - як моц;
ба шунавандагони шӯъбаи тайжрии муассисацои олии таълимк барои супоридани имтицоноти
хатмкунк - понздац рӯзи тақвимк.
Ба донишҷӯжни шӯъбаи ғоибонаи муассисацои олии таълимии дорои аккредитатсияи давлатк
ташкилоти кордицанда як бор дар соли тацсил харҷи рафту омадро то мацалли муассисаи олии
таълимк барои ичрои корцои лабораторк, супурдани санҷишу имтицонот ва цамчунин барои
супурдани имтицоноти давлатк, навиштан ва дифои лоицаи (корцои) дипломк мепардозад.
Намунаи маълумотнома-даъватномаро, ки ба донишҷӯ аз ҷои кор цуқуқи гирифтани рухсатии
иловагиро медицад ва аз имтижзцои вобаста ба тацсил дар муассисаи олии таълимии дорои
аккредитатсияи давлатк бархурдор мегардад, мақоми давлатии идораи маориф тасдиқ мекунад.
Барои кормандони корхонацо, ташкилоту муассисацо, новобаста ба шакли ташкили цуқуқк ва
шакли моликият, ки дар баробари кор дар муассисацои олии таълимк тацсил мекунанд, дар
шартномаи коллективк ж шартномаи мецнатк (қарордод) дароз кардани мӯцлати рухсатицои
иловагк, додани рухсатии бо пардохти маош ба ҷой рухсатии бе пардохти маош ва имтижзцои
дигар пешбинк шуда метавонад.
Агар донишҷӯ дар баробари кор дар як вақт дар ду муассисаи олии таълимк тацсил намояд,
имтижзцои зикршуда фақат барои яке аз ин муассисацои олии таълимк (бо интихоби донишҷӯ)
дода мешаванд.
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Моддаи 23. Шунавандагони муассисацои системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти
касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
Шунавандагони муассисацои системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк шахсонеанд, ки дар таълимгоццои зерин тацсил мекунанд:
дар шӯъбацои тайжрии муассисацои олии таълимк, факултетцо ва муассисацои такмили ихтисос ва
бозомӯзии кормандон;
дар муассисаи олии таълимии дигар, агар онцо дар як вақт ба даржфти тацсилоти дуюми олии
касбк пардозанд;
дар ординатураи муассисаи олии таълимии тиббк.
Вазъи цуқуқии шунавандагони муассисацои системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии
баъд аз муассисаи олии таълимк дар бахши социб гаштан ба тацсилот ба статуси донишҷӯи
муассисаи олии таълимии шакли марбутаи таълим баробар аст.
Шахсоне, ки дар ординатура тацсил мекунанд ж тацсили тахассусии баъдидипломиро дар
муассисацои олии таълимии тиббк аз цисоби буҷет идома медицанд, бо стипендияи давлатк
таъмин карда мешаванд ва аз таътили царсолаи 24 - рӯза истифода мебаранд.
Моддаи 24. Докторантцо, аспирантцо, унвонҷӯжн
Шаклцои асосии тайжр кардани кормандони илмк ва илмию омӯзгории баландихтисос
аспирантура ва докторантура мебошад.
Аспирантура ва докторантура барои тацсилоти муттасил, такмили ихтисоси илмию омӯзгорк ва
илмии шацрвандон ва даржфти дараҷаи илмии номзад ж доктори илм шароит фароцам меоранд.
Ба шахсоне, ки ба супурдани имтицоноти аспирантура роц дода шудаанд, ба мӯцлати 30 рӯзи
тақвимк рухсатк дода мешавад ва зимни ин корхона музди мижнаи корашонро мепардозад.
Ба шахсоне, ки дар аспирантура аз цисоби маблағи буҷет рӯзона тацсил мекунанд, стипендияи
давлатк на камтар аз маоши ассистент муайян карда мешавад ва цар сол ба муддати ду моц ба
таътил мебароянд.
Аспирантони бахши ғоибона цуқуқ доранд цар сол аз ҷои корашон ба муддати 30 рӯзи тақвимк
рухсатии иловагк ва зимни ин музди мижнаи корашонро гиранд.
Аспирантони бахши ғоибона цар цафта ба як рӯзи аз кор озод цуқуқ доранд, ки барои он панҷоц
фоизи музди мецнат пардохта мешавад. Ташкилоти кордицанда цуқуқ дорад ба аспирантцо
мувофиқи хоцишашон дар соли чоруми тацсил ба таври илова цар цафта ду рӯзи аз кор озод бе
пардохти музд дицад.
Аспирантони бахши ғоибона дар давраи супурдани имтицонот ва навиштани рисолаи илмк бо
хобгоц таъмин карда мешаванд (ба шарте, ки муассисаи олии таълимк фонди манзил дошта
бошад).
Ба докторантцо стипендияи давлатк ба андозаи на камтар аз маоши дотсент ва цар сол таътили
думоца дода мешавад. Цуқуқцои дар ҷои кор пеш аз дохил шудан ба докторантура доштаи
докторантцо (цуқуқи гирифтани манзил, дараҷаи илмк ва дигар цуқуқцо) ва цамчунин цуқуқи
баргаштани онцо ба ҷои кори пешина боқк мемонанд.
Ба цар аспиранту докторанте, ки аз цисоби маблағи буҷет тацсил мекунад, барои хариди китобцои
илмк цар сол ба андозаи ду стипендия кӯмакпулк дода мешавад.
Унвонҷӯжне, ки барои навиштани рисолаи доктори илм кор мекунанд ва аз рӯи проблемацои
рӯзмарраи иҷтимоию иқтисодк ж самтцои бартариятноки тацқиқоти илмии бунждк ба натиҷацои
назаррас комжб шудаанд, метавонанд ба вазифацои кормандони илмк ба мӯцлати то ду сол барои
тацияи рисолаи дараҷаи илмии доктори илм гузаронида шаванд. Ба унвонҷӯжни ба вазифаи
кормандони илмк гузаронидашуда маоши вазифавии пешинаи онцо нигоц дошта шуда, цуқуқи ба
ҷои пешинаи корашон гузаштан дода мешавад.
Барои анҷоми рисолаи илмии дараҷаи илмии номзади илм ж доктори илм ба кормандони
корхонацо, муассисаю ташкилотцо аз ҷои корашон ба мӯцлати баробар бо се ва шаш моц бо нигоц
доштани музди кор рухсатии эҷодк дода мешавад.
Низомнома оид ба докторантцо, аспирантцо ва унвонҷӯжн аз рӯи тартиби муқаррарнамудаи
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад.
Моддаи 25. Цуқуқу ӯцдадорицои кормандони муассисацои олии таълимк
Дар муассисацои олии таълимк вазифацои кормандони илмию омӯзгорк (цайати профессорону
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муаллимон, кормандони илмк), инженериву техникк, маъмурию хоҷагк, истецсолк, таълимию
жрирасон ва ғайра пешбинк гардидааст.
Ба цайати профессорону муаллимон вазифацои декани факултет, мудири кафедра, профессор,
дотсент, муаллими калон, муаллим, ассистент мансуб аст.
Ишғол намудани цамаи вазифацои кормандони илмк-педагогк дар муассисаи олии касбии
таълимк, ба истиснои вазифацои декани факултет ва мудири кафедра мувофиқи шартномаи
мецнатк, ки ба мӯцлати то панҷ сол имзо карда мешавад, сурат мегирад. Цангоми ишғоли
вазифацои кормандони илмию омӯзгорк пеш аз имзои шартномаи мецнатк, интихоби озмунк
гузаронида мешавад. Низомнома оид ба тартиби ишғоли вазифацои нишондодашуда аз ҷониби
мақомоти давлатии идораи маориф сурат мегирад.
Кормандони илмию омӯзгории муассисаи олии таълимк цуқуқ доранд:
бо тартиби муқарраргардида ба Шӯрои олимони муассисаи олии таълимк интихоб кунанд ва
интихоб шаванд;
дар муцокима ва цаллу фасли масъалацои бо фаъолияти муассисаи олии таълимк алоқаманд
ширкат намоянд;
аз хадамоти китобхонацо, фондцои иттилоотк, шӯъбацои илму таълим ва цамчунин аз хадамоти
шӯъбацои иҷтимоию маишк, табобатк ва шӯъбацои дигари сохтории муассисаи олии таълимк
мувофиқи оинномаи он ва (ж) шартномаи коллективк ба таври ройгон истифода баранд;
мазмуни курсцои таълимиро мутобиқи стандартцои давлатии таълимии тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк муайян кунанд;
тарзу усул ва воситацои таълимро, ки ба хусусиятцои цар кадоми онцо бештар ҷавобгӯ мебошанд
ва сифати баланди раванди таълимро таъмин менамоянд, интихоб намоянд;
ба амру фармонцои маъмурияти муассисаи олии таълимк бо тартиби муқаррарнамудаи қонун
шикоят кунанд.
Кормандони илмию омӯзгории муассисаи олии таълимк ӯцдадоранд:
самараи баланди раванди кори омӯзгорк ва илмиро таъмин кунанд;
Оинномаи муассисаи олии таълимиро риоя намоянд;
донишомӯзонро дар рӯци мустақилият, ташаббускорк тарбия кунанд, қобилияти эҷодии онцоро
инкишоф дицанд;
арзишцои миллк, умумибашарк ва ахлоқиву маънавиро эцтиром намоянд;
барои такмили ихтисоси худ пайваста ҷидду ҷацд намоянд.
Кормандони илмии муассисацои олии таълимк цақ доранд усулцо ва воситацои гузаронидани
тацқиқотцои илмиеро, ки ба талаботи бехатарк ҷавоб медицанд, ба қобилияти инфиродии онцо
бештар мувофиқанд ва сифати баланди ҷаражни илмиро таъмин менамоянд, интихоб намоянд.
Цуқуқу ӯцдадорицои кормандони маъмурию хоҷагк, инженерию техникк, истецсолк, таълимию
жридицанда ва дигар кормандони муассисаи олии таълимиро қонунгузории оид ба мецнат,
Оинномаи муассисаи олии таълимк, қоидацои тартиботи дохилии муассисаи олии таълимк ва
дастурцои вазифавк муайян мекунанд.
Моддаи 26. Омодагк ва такмили ихтисоси кормандони илмию омӯзгорк
Кормандони илмию омӯзгорк дар аспирантура ва докторантураи муассисаи олии таълимк,
муассиса ж ташкилотцои илмк ва цамчунин бо роци вобаста намудани унвонҷӯжн ба ин муассисаю
ташкилотцо барои навиштан ва дифои рисолаи номзади илм ж доктори илм ж бо роци ба вазифаи
кормандони илмк гузаронидани кормандони соцаи омӯзгорк ҷицати навиштани рисолаи докторк
тайжр карда мешаванд.
Муассисаи олии таълимк шаклцои зерини такмили ихтисосро низ муқаррар мекунад:
таҷрибаомӯзии илмк, омӯзгорк, эҷодк, аз ҷумла, дар корхонацо, институтцои илмк-тацқиқотк,
бюроцои конструкторк, дар муассисацои олии таълимк ва ташкилотцо, аз ҷумла дар хориҷа;
рухсатицои эҷодк барои хатми рисолаи илмк;
такмили ихтисос ва бозомӯзк дар институтцо, дар факултетцо ва марказцои такмили ихтисос ва
бозомӯзии кадрцо;
бозомузк ва таълим дар факултетцо ва курсцои махсуси назди муассисацои олии таълимк.
Давлат муцайж кардани шароити заруриро барои на кам аз як маротиба дар панҷ сол такмил
додани ихтисоси кормандони илмию омӯзгории ташкилоту муассисацои давлатии системаи
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тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро кафолат дода, ба ин
мақсад аз цисоби буҷети давлат маблағи зарурк ҷудо мекунад.
Ихтисоси кормандони илмию омӯзгориро цамчунин аз рӯи шартномае, ки шахсони воқек ва (ж)
цуқуқк бо муассисацои олии таълимк ва ташкилоту муассисацои илмк мебанданд, аз цисоби
маблағи шахсони воқек ва (ж) цуқуқк метавон такмил дод.
Тартиб, навъу шаклцои такмили ихтисосро, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон танзим
накардааст, Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар менамояд.
Моддаи 27. Унвонцои илмк
Дар Ҷумцурии Тоҷикистон унвонцои илмии профессор ва дотсент муқаррар карда мешавад.
Унвони илмии профессор ба шахсе дода мешавад, ки маъмулан дараҷаи илмии доктори илм
дошта, дар соцаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
корцои омӯзгорк, илмк ва методк мебарад.
Унвони илмии дотсент ба шахсе дода мешавад, ки маъмулан дараҷаи илмии номзади илмро
дошта, дар муассисацои олии таълимк ба омӯзгорк ва корцои илмию методк машғул аст.
Моддаи 28. Эътироф ва муқаррар кардани баробарии цуҷҷатцои давлатцои хориҷк дар
бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва
унвонцои илмк
Тацти мафцуми эътирофи цуҷҷатцои давлатцои хориҷк дар бораи тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва дар бораи унвонцои илмк мувофиқати
мақомоти дахлдори цокимияти давлатк нисбат ба эътибори қонунк доштани ин цуҷҷатцо дар
цудуди Ҷумцурии Тоҷикистон фацмида мешавад.
Муқаррар кардани баробарии цуҷҷатцои давлатцои хориҷк дар бораи тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва дар бораи унвонцои илмк дар цамин Қонун
ба он маънист, ки мақомоти дахлдори цокимияти давлатк ба дорандагони ин цуҷҷатцо, чун ба
дорандагони цуҷҷатцои намунаи давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон цуқуқцои академк ва (ж) касбиро
дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва дар
бораи унвонцои илмк медицад.
Эътироф ва муқаррар намудани баробарии цуҷҷатцои давлатцои хориҷк дар бораи тацсилоти
олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк дорандагони ин цуҷҷатцоро
ӯцдадор месозад, ки талаботи умумии ба муассисацои таълимк ж ба кор қабул шуданро, ки бо
низомномацои дахлдор муқаррар карда шудаанд, риоя намоянд.
Масъалаи эьтироф ва муқаррар кардани баробарии цуҷҷатцои давлатцои хориҷк дар бораи
тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк дар бораи унвонцои
илмк мутобиқи тартиби муқарраргардидаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон цал мегардад.
Эътироф ва муқаррар кардани баробарии цуҷҷатцои давлатцои хориҷк дар бораи тацсилоти олии
касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва дар бораи унвонцои илмк бо
шацодатнома, ки аз тарафи мақоми давлатии идораи маориф дода мешавад, тасдиқ мегардад.
БОБИ ПАНҶУМ
ИДОРАИ СИСТЕМАИ ТАЦСИЛОТИ ОЛИИ
КАСБк ВА ТАЦСИЛОТИ КАСБИИ БАЪД АЗ
МУАССИСАИ ОЛИИ ТАЪЛИМК
Моддаи 29. Мақомоти идоракунии системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии
баъд аз муассисаи олии таълимк
Идораи системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи маориф ба амал бароварда мешавад.
Мақоми давлатии идораи маориф ба муассисацои олии таълимк, қатъи назар аз шакли моликият
ва тобеияти идоравияшон роцбарии умумии методиро амалк мегардонад.
Оинномаи муассисаи олии таълимии ғайридавлатк аз тарафи муассисон тасдиқ ва мутобиқи
тартиботи қонунгузорк ба қайд гирифта мешавад.
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Муассисацои олии таълими царбк фаъолияти худро мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон амалк мекунанд.
Моддаи 30. Салоцияти Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
Салоцияти Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии
баъд аз муассисаи олии таълимк аз инцо иборат аст:
муайян кардан ва амалк гардонидани сижсати давлатк дар соцаи мазкур;
ҷудо кардани маблағ аз буҷет барои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи
олии таълимк;
тация кардани лоицаи қонунцо, қабул намудани санадцои меъжрию цуқуқие, ки татбиқи системаи
тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро муайян мекунанд;
муқаррар намудани тартиби литсензиякунонк, аттестатсия ва аккредитатсияи муассисацои олии
таълимк;
таъсис, азнавташкилдицк ва барцамдиции муассисацои олии таълимии давлатк;
ба имзо расондан ва амалк гардонидани шартномацои байналмилалк ва байнидавлатие, ки
масъалацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро танзим
мегардонанд;
тасдиқ намулани стандартцои давлатии таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд
аз муассисаи олии таълимк, ба истиснои цолатцое, ки дар қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
пешбинк шудаанд;
муқаррар намудани номгӯи соцацои таълимк (ихтисоси) тацсилоти олии касбк ва тацсилоти
касбии баъд аз муассисаи олии таълимк;
муайян кардани меъжри талабот ба кадрцои соцацои гуногун ва дар ин асос ба танзим даровардани
тартиби тайжр намудани мутахассисони дорои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк.
Моддаи 31. Салоцияти мақомоти давлатии идораи маориф дар соцаи тацсилоти олии касбк
ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
Мақомоти давлатии идораи маориф оид ба тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк салоциятцои зерин дорад:
якҷоя бо дигар мақомоти марбутаи соцавии дорои муассисацои олии таълимк тация кардан ва
амалк гардонидани фаслцои марбутаи барномацои миллк ва байналмилалк дар соцаи тацсилоти
олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва тацсилоти марбутаи иловагк;
тация ва татбиқи стандартцои давлатии таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд
аз муассисаи олии таълимк, ба истиснои цолатцое, ки дар қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
пешбинк шудаанд;
тасдиқи ҷузъцои давлатии стандартцои дахлдори давлатии таълимк, тасдиқ намудани
низомномацо дар бораи аттестатсияи ницоии давлатии донишҷӯжн ва дар бораи экстернат дар
муассисацои олии таълимии давлатк;
тация ва тасдиқи нақшацои намунавии таълим ва барномацои таълимии тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк, ташкили нашри китобцои дарск ва тайжр
кардани васоити ажнии таълим;
кӯмак барои ривоҷ додан ва амалк гардонидани технологияцои нави самарабахши таълим дар
соцаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк;
литсензиякунонии фаъолияти муассисацои олии таълимк новобаста ба шаклцои ташкилию
цуқуқии онцо ва муассисацои давлатии таълимии тацсилоти дахлдори иловагк ва цамчунин ба
онцо додани аккредитатсияи давлатк;
муқаррар намудани шакли цуҷҷатцои намунаи давлатк дар бораи тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк, муайян намудани тартиби эътироф ва
муқаррар кардани баробарии цуҷҷатцои давлатцои хориҷк дар бораи тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва дар хусуси унвонцои илмк, додани
шацодатнома дар бораи муқаррар кардани баробарии цуҷҷатцои мазкур;
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иштирок дар кори тацқиқи талабот ба мутахассисон; дурнамои тайжр намудани мутахассисон;
тацияи пешницод доир ба цаҷми маблағе, ки аз буҷет барои муассисацои олии таълимк, дигар
корхонацо, ташкилоту муассисацои системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк ва тацсилоти марбутаи иловагк ва цамчунин ба ташкилотцои илмк ва
бахшцои сохтории онцо ҷудо карда мешавад; тацияи пешницод оид ба цаҷми сохтмони асосии
корхонацо, ташкилоту муассисацои мазкур;
цамоцангсозии фаъолияти муассисацои олии таълимк, системацои соцавк ва минтақавии
тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва муайян кардани
цаҷму сохтори тайжр намудани мутахассисон, ташкили иттицодияи (кооператсияи) байнисоцавк ва
байниминтақавии соца;
муқаррар намудани тартиби қабули донишҷӯжн, аспирантцо ва докторантцо ба муассисаи олии
таълимк ва муассисацои системаи тацсилоти олии касбк;
кушодани аспирантура ва докторантурацо дар муассисацои олии таълимии давлатк, ташкилотцои
илмк новобаста ба тобеияти онцо (ба истиснои муассисацое, ки дар системаи Академияи илмцои
Ҷумцурии Тоҷикистон ва академияи илмцои соцавк, ки мақоми давлатк доранд), тасдиқ кардани
Низомнома дар бораи таълими кормандони илмию омӯзгорк, аз ҷумла кормандони илмк;
пешбинк кардани инкишофи шабакаи муассисацои системаи тацсилоти олии касбк мувофиқа
кардани таъсиси муассисацои нави давлатии системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти
дахлдори иловагк;
ташкили иштироки муассисацои олии таълимк ва ташкилотцои илмии системаи тацсилоти олии
касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк дар барномацои давлатии илмию
техникк, тартиб додан ва тасдиқ кардани барномацои байни муассисацои олии таълимк доир ба
соцацои афзалиятноки илм, бо маблағу воситацо таъмин намудани ин барномацо ва назорати
иҷрои онцо;
якҷоя бо иттицодияцои ҷамъиятк андешидани тадбирцо ва амалк гардонидани онцо барои цифзи
иҷтимоии донишҷӯжн, аспирантцо, докторантцо, шунавандагон ва кормандони системаи
тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк оид ба бецтар кардани
шароити таълим, кор, маишат, истироцат ва хизматрасонии тиббк ба онцо;
маблағгузорк ба фаъолияти муассисацои олии таълимк, корхонацо, ташкилоту муассисацои тобеи
онцо;
тасдиқ кардани низомнома дар бораи тартиби ишғоли вазифацои кормандони илмию омӯзгорк;
тартиб додан ва тасдиқ кардани низомномаи намунавк дар бораи филиалцои муассисаи олии
таълимии тобеи мақомоти цокимияти иҷроия, тартиби ташкили филиалцои мазкур:
нашри санадцои меъжрк дар доираи салоцияти худ;
мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон бастани шартномацои байналмилалии дорои
хусусияти байниидоравк.
Моддаи 32. Салоцияти Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии мақомоти идораи
давлатк
Салоцияти Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии мақомоти идораи давлатк:
назорат ба риояи стандартцои давлатии таълим дар тамоми муассисацои олии таълимии дорои
аккредитатсияи давлатк новобаста ба шакли ташкилию цуқуқии онцо;
таъмини илмию методии аттестатсияи ницок ва назорати сифати таълими дастпарварон пас аз
анҷоми сатцу савияи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
мутобиқи стандартцои давлатии таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк;
баррасии пешницодцо ва қабул кардани қарори ба муассисаи олии таълимк фиристодани арзу
шикоят аз сифати таълим ва (ж) номувофиқ будани таълим ба талаботи стандартк дахлдори
давлатии таълим;
ташкили фаъолияти системаи мақомоти минтақавии хадамоти давлатии аттестатсионк ва
аттестатсияи муассисацои таълимк.
Моддаи 33. Назорати давлатк ба сифати тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк
Назорати давлатк ба сифати тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
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таълимк ба таъмин намудани сижсати ягонаи давлатк дар соцаи тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк, боло бурдани сифати тайжр намудани
мутахассисон, оқилона харҷ кардани маблағи буҷет, ки барои системаи тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ҷудо карда мешавад, равона шудааст.
Назорати давлатиро ба сифати тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимк мақоми давлатии идораи маориф мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар
соцаи маориф амалк месозанд.
Муассисаи олии таълимие, ки аккредитатсияи давлатк дорад, новобаста ба шакли ташкилию
цуқуқк ва тобеияти идоравк на кам дар панҷ сол як бор аз аттестатсияи давлатк мегузарад.
БОБИ ШАШУМ
ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИЮ ХОҶАГИИ
МУАССИСАЦОИ ОЛИИ ТАЪЛИМК
Моддаи 34. Моликият дар системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк
Муассис (муассисон) бо мақсади таъмини фаъолияти дар Оиннома пешбинишудааш биною
иншоот, комплексцои амвол, таҷцизот ва цамчунин дигар амволи зарурии истеъмолк, иҷтимок,
фарцангк ва ғайраро бо цуқуқи идораи оперативк ба муассисаи олии таълимк вобаста менамояд.
Муассисаи олии таълимк цуқуқи ихтижрдорк кардани маблағу амвол ва дигар намудцои
моликиятеро, ки шахсони воқек ва цуқуқк барояш тӯцфа намудаанд, ба тариқи хайрия додаанд ж
худ мерос мондаанд, самараи мецнати зецнк ва эҷодкориро, ки натиҷаи фаъолияти муассисаи
олии таълимк мебошад ва цамчунин даромади фаъолияти худ ва объектцои моликияти аз цисоби
ин даромад харидаашро дорад.
Муассисацои олии таълимк цуқуқ доранд ба сифати иҷорагир ва (ж) иҷорадицандаи моликият
амал намоянд. Ба иҷора додани объектцои моликият ва инчунин қитъацои замин аз ҷониби
муассисаи олии таълимии давлатк бе цуқуқи харидорк бо розигии Шӯрои олимони муассисаи
олии таълимк бо нархцое, ки аз нархцои дар ин минтақа мавҷудбуда паст нестанд, сурат мегирад.
Маблағцое, ки муассисаи олии таълимк ба сифати цаққи иҷора мегирад, барои таъмин ва
инкишофи ҷаражни таълим истифода бурда мешаванд.
Ваколатцои моликон дар бобати ихтижрдорк намудани амволи давлатии системаи тацсилоти олии
касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк нисбати амволи моликияти давлатк
ба мақоми давлатии идораи маориф вобаста карда мешаванд, ки ин ваколатцоро цамроци
мақомоти цокимияти иҷроия, ки муассисацои олии таълимк дар ихтижраш мебошанд, амалк
мегардонанд.
Моддаи 35. Маблағгузории муассисацои олии таълимк
Маблағро барои фаъолияти таълимии муассисацои олии таълимии давлатк мақоми давлатии
идораи маориф ж худ мақомоти цокимияти иҷроия, ки ин муассисацо дар ихтижрашон мебошанд,
аз цисоби маблағи буҷет мутобиқи супориши давлатк барои тайжр намудани мутахассисон,
бозомӯзк ва такмили ихтисоси кормандон дар асоси меъжрцои муқарраргардидаи давлатк, аз
ҷумла меъжрцои идоравии маблағгузорк ҷудо мекунанд.
Фаъолияти муассисацои олии таълимии ғайридавлатк аз ҷониби муассис (муассисон) мутобиқи
шартномаи байни худ маблағгузорк карда мешавад. Аз рӯи шартномаи байни муассис
(муассисон) ва муассисаи олии таълимк ин фаъолият метавонад қисман ж пурра бо
худмаблағгузорк ба амал бароварда шавад.
Барои тацқиқотцои илмие, ки муассисацои олии таълимии давлатк анҷом медицанд, мақоми
давлатии идораи маориф ва (ж) мақомоти цокимияти иҷроия, ки ин муассисацои олии таълимк
дар ихтижри онцо мебошанд, маблағ ҷудо менамоянд.
Муассисацои олии таълимии давлатк соцаву тартиби истифодаи маблағеро, ки аз цисоби буҷет ва
манбаъцои дигари манънакардаи қонунгузорк гирифтаанд, мустақилона муайян мекунанд.
Маблағи дар давраи ҷорк (сол, семоца, моц) истифоданакардаи муассисацои олии таълимии
давлатиро пас гардонида гирифтан ж худ ба цаҷми маблағгузории давраи минбаъдаи муассисаи
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олии таълимк цисоб кардан мумкин нест.
Муассисаи олии таълимк дар бонкцо ва ташкилотцои дигари қарздицк барои нигоц доштани пул
ва цар навъ цисобу китоб, амалижти қарздицк ва додугирифт, аз ҷумла додугирифти асъор
суратцисобцо кушода метавонад.
Моддаи 36. Фаъолияти пулии муассисаи олии таълимк
Муассисаи олии таълимк мутобиқи Оинномаи худ дар соцаи таълим ва соцацои дигар, ба шарте,
ки он бар зижни фаъолияти асосии он набошад, метавонад фаъолияти пулиро ба роц монад.
Фаъолияти пулии таълим дар муассисаи олии таълимк ба ивази фаъолияти таълимк ва дар
доирае, ки барои он аз цисоби буҷет маблағгузорк мешавад, амалк шуда наметавонад. Дар акси
цол маблағи дар натиҷаи чунин фаъолият бадастомада мувофиқи қонун мусодира карда мешавад.
Муассисаи олии таълимии давлатк цуқуқ дорад дар доираи муқаррарнамудаи литсензия аз
цисоби маблағи ҷудокардаи буҷет илова ба иҷрои супоришцои давлатк оид ба қабули донишҷӯжн
аз рӯи шартномацои дахлдор, ба шарти аз тарафи шахсони воқек ва цуқуқк пардохтани хароҷоти
таълим дар цаҷми бо мақоми цокимияти давлатк мувофиқашуда мутахассисонро тайжр намояд.
Масъалацои бастани шартнома барои фаъолияти пулии таълимии муассисацои олии таълимк аз
ҷониби муассисацои олии таълимк дар асоси шартномацое, ки ба қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон ва Оинномаи муассисаи олии таълимк мухолиф нестанд, ба амал бароварда мешавад.
БОБИ ЦАФТУМ
ЦАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛК ВА ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ ХОРИҶИИ
МУАССИСАЦОИ ОЛИИ ТАЪЛИМК
Моддаи 37. Цамкории байналмилалк
Цамкории байналмилалии муассисацои олии таълимк дар доираи фаъолияти сижсати хориҷии
давлат ба шариккории цақиқк, эътимоду боварии тарафайн ва ба шартномаю созишномацои
байнидавлатк асос межбад.
Мақомоти идораи маорифи цамаи зинацо, муассиса, корхонаю ташкилотцои таълимии системаи
маориф цуқуқ доранд бо муассиса, корхонаю ташкилотцои хориҷк робитаи бевосита муқаррар
намоянд, барномацои байналмилалии таълимк, илмк ва илмк-тацқиқотиро амалк гардонанд, бо
тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон шомили иттицодияцои
байналмилалии ҷамъиятии таълимк ва илмк шаванд.
Давлатцои иштироккунанда дар ташкилотцои байналмилалии соцаи маориф дар доираи
созишномаю шартномацои дуҷониба ва бисжрҷониба сижсати мувофиқашударо пеш мегиранд.
Моддаи 38. Фаъолияти иқтисодии хориҷк
Мақоми давлатии идораи маориф, муассисацои таълимк, корхонаю ташкилотцои таълимии
системаи маориф ба фаъолияти иқтисодии хориҷк бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон мустақилона амал мекунанд. Онцо мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон цуқуқи дар бонкцо ва дигар ташкилотцои қарздицанда (кредитк) кушодани
суратцисоби асъорро доранд.
Асъоре, ки муассисаи таълимк аз фаъолияти иқтисодии хориҷк ба даст меоварад, қонунан
моликияти он буда ва ба он цуқуқи ихтижрдории пурра дошта, онро ба истиснои цолатцои
муқаррарнамудаи қонун мусодира кардан мумкин нест. Ин маблағ барои инкишофи соцаи
маориф ва пойдор сохтани заминаи моддию техникии он сарф карда мешавад.
БОБИ ЦАШТУМ
МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВК
Моддаи 39. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур
Қонуни мазкур пас аз интишори расмк мавриди амал қарор дода шавад.
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ПРЕЗИДЕНТИ
ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН Э.РАЦМОНОВ
ш.Душанбе
8 декабри соли 2003 №48
Бо қарори мушовараи Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон тацти № 254 аз1 августи
с. 2005 тасдиқ шудааст

НИЗОМНОМАИ
намунавк оид ба муассисаи таълимии тацсилоти
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон
Низомномаи намунавк оид ба муассисаи таълимии тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон
(минбаъд-муассисаи олии таълимк) дар асоси Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон,
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ва Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк» тация гардидааст.
1.Муассисаи олии таълимк, вазифацо ва сохтори он
1.Муассисаи олии таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон муассисаи таълимии дорои мақоми шахси
цуқуқк буда, барномацои таълимии тацсилоти олии касбиро аз рӯи стандартцои давлатии
тацсилот муайян, равияцои тацсилот ва дараҷацои маърифатк-тахассусиро татбиқ намуда, таълиму
тарбия ва тайжрии касбии шацрвандонро мувофиқи мақсад, шавқу завқ, қобилият ва талаботи
меъжрии соцаи тацсилоти олии касбк таъмин ва фаъолияти илмк, илмк-техникиро амалк
мегардонад.
2.Муассисаи олии таълимии давлатк аз тарафи цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис, аз нав
ташкил ва барцам дода мешавад.
Муассисаи олии таълимии ғайридавлатк аз тарафи муассис (муассисон) таъсис, аз нав ташкил ва
барцам дода мешавад.
3.Муассисаи олии таълимк шахси цуқуқк буда, ба муассисаи ғайритиҷоратк мансуб мебошад.
4.Муассисаи олии таълимк аз тарафи давлат таъсисжфтаи аз буҷети давлат ва дигар манбаъцо
маблағгузоришаванда, ба муассисаи таълимии тацсилоти олии давлатк мансуб буда, ба мақомоти
идоракунии системаи маориф тобеъ мебошад.
5.Муассисаи олии таълимк дар асоси моликияти шахск ва ғайридавлатк таъсисжфта ба муассисаи
таълимии тацсилоти ғайридавлатк тааллук дошта, тобеи муассис (муассисон) мебошад. Муассисаи
олии таълимии ғайридавлатк чун қисми таркибии системаи тацсилот дорои цамаи цуқуқцою
ӯцдадорицое мебошад, ки муассисацои таълимии тацсилоти олии давлатк доранд.
6. Шаклцои зерини мактабцои олк муқаррар карда шудааст: донишгоц, академия, донишкада.
Донишгоц муассисаи олии таълимие мебошад. ки:
- барномацои таьлимии тацсилоти олк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимиро аз рӯи доираи васеъи соцацо (ихтисосцо) амалк мегардонад;
- кормандони баландихтисос, илмк ва илмиву омӯзгориро тайжр намуда, бозомӯзк, донишу
ихтисоси онцоро такмил медицад;
- дар соцацои гуногуни илм тадқиқоти бунждк ва амалк анҷом медицад;
- дар соцацои фаъолияташ маркази пешбари илмк ва методк мебошад.
Академия муассисаи олии таълимие мебошад, ки:
- барномацои таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимиро дар соцаи муайяни фаъолият амалк мегардонад;
- кормандони баландихтисосро барои соцаи муайяни фаъолияти илмк ва илмиву омӯзгорк тайжр
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намуда, дониши онцоро такмил медицад;
- тадқиқотцои илмии бунждк ва амалиро дар яке аз соцацои илм ж фарцанг иҷро менамояд;
- маркази пешбари илмк ва методии соцаи фаъолияти худ мебошад.
Донишкада муассисаи олии таълимие мебошад, ки:
- барномацои таълимии тацсилоти олии касбк ва чун қоида, барномацои таълимии тацсилоти
касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро аз рӯи як ж якчанд самти ҷудогона амалк мегардонад;
- тайжр кардан ва такмили ихтисоси кормандонро барои соцаи муайяни фаъолияти касбк амалк
менамояд;
- тадқиқоти илмии бунждк ва амалк мебарад.
7.Мақоми муассисаи олии таълимк дар номгӯи он ифода межбад:
номгӯи муассисаи олии таълимк цангоми таъсисжбк муқаррар шуда, дар сурати тағйир жфтани
мақомаш цатман тағйир дода мешавад. Дар цолате, ки дар номгузории мактаби олк номи махсус
истифода мегардад (консерватория, омӯзишгоци олк ва дигар номцо) дар радифи он шакли
муассисаи олии таълимк нишон дода мешавад.
8.Таълими шацрвандон дар муассисацои олии таълимии давлатк мувофиқи фармоиши давлат дар
асоси озмун бепул амалк карда мешавад.
Муассисаи олии таълимии давлатк цуқуқ дорад, ки дар доираи муқаррарнамудаи иҷозатнома
(литсензия) илова ба иҷрои супоришоти давлатк дар асоси шартномацои дахлдор бо шахсони
цуқуқк ва вокек мутахассисонро тайжр намояд.
9.Вазифацои асосии муассисаи олии таълимк иборатанд, аз:
- қаноатбахш намудани талаботи шахсият дар инкишофи зецни фарцангк ва маънавк бо роци
гирифтани тацсилоти олк ва ж тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк;
- инкишофи илму санъат аз тариқи тадқиқоти илмк на фаъолияти эҷодии кормандони илмкпедагогк ва таълимгираидагон, истифодаи натиҷацои бадастомада дар раванди таълим ва
истецсолот;
- тайжр кардан, бозомузк ва такмили ихтисоси кормандони тацсилоти олидор ва кормандони
илмк-педагогии дорои дараҷаи тахассуси олк;
- дар донишҷӯжн ташаккул додани мавқеи шацрвандк, қобилияти мецнатк ва цажтк дар шароити
тамаддуни муосир;
- нигацдорк ва афзунгардонии арзишцои миллк, ахлокк, фарцангк ва илмии ҷомеа;
- пацн намудани дониш дар мижни мардум ва боло бурдани сатци маърифатк ва фарцангии он;
- таъмини шароити мусоид ҷицати ташкил ва гузаронидани таҷрибацои истецсолк ва педагогк.
Ҷузъцои сохтории муассисаи олии таълимк барномацои таълимии тацсилоти ибтидок, асоск,
умумк, тацсилоти ибтидоии касбк, мижнаи касбк, инчунин барномацои тацсилоти иловагиро дар
сурати иҷозатнома (литсензия) доштани мактаби олк амалк карда метавонанд.
11.Муассисаи олии таълимк метавонад дорои филиалцо, факултетцо, кафедрацо, шӯъбацои
тайжрк, муассисацои илмк-тадқиқотк, лоицакашк, магистратура, ординатура, аспирантура
докторантура, ҷузъцои таълимии тацсилоти касбии иловагк, китобхона, дармонгоццо, марказцои
таълимии цисоббарорк, бюрои конструкторк, хоҷагицои таълимию таҷрибавк, стансияцои
таҷрибавк, марказцои таълимию методк ва иттилоотию таълимк, воцидцои истецсолк ва дигар
ҷузъцои сохторк бошад.
12.Таъсиси ҷузъцои сохтории муассисаи олии таълимк (ғайр аз филиалхо) мутобиқи тартиботи
муқарршуда дар асоси оинномаи муссисаи олии таълимк амалй карда шуда, ба муассис иттилоъ
дода мешавад.
Филиалцои муассисаи олии таълимии давлатк, донишкадацои такмили ихтисос ва бозомӯзии
кадрцои назди муассисаи олии таълимиро бо пешницоди муассис Цукумати Ҷумцурии
Точикистон таъсис медицад.
Кушодани магистратура, аспирантура, докторантура ва вазифаи ходимони илмк дар муассисацои
таълимии тацсилоти олии касбк, сарфи назар аз шакли ташкилию цуқуқк ва моликият, бо
иҷозати мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф амалк мегардад.
13.Низомномаи намунавии филиалцои муассисаи олии таълимии давлатк ва тартиби таъсис
додани онцо аз тарафи мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф тация ва тасдиқ карда
мешавад.
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14.Филиалцои муассисаи олии таълимии давлатк ва ғайридавлатк мустақилона аз аттестатсия
гузашта, аккредитатсияи давлатиро бошад дар сохтори муассисаи олии таълимк мегузаранд.
15.Фаъолияти муассисаи олии таълимк цамчун комплекси воциди таълимк-илмк-истехсолк бо
роццои зайл таъмин карда мешавад:
- иштироки цатмии ҷузьцои илмк ва тамоми дигар сохторцои муассисаи олии таьлими дар
сохторои муассиаси олии таълимк дар таълимк донишҷӯжн, аспирантцо ва ташкили таъмини
раванди таълим;
- аз тарафи цамаи ҷузъцои сохторк иҷро намудани қарорцои шӯрои илмк ва роцбарияти
муассисаи олии таълимк;
- таъсиси хазинацои марказонидашуда дар мактаби олк аз цисоби ҷудо намудани маблағцои
шахсони воқеи ва цуқуқк.
Тартиби истифодаи ин маблағцо аз тарафи шӯрои илмк муқаррар карла мешавад.
16.Шаклцои мушаххас ва мазмуни муносибатцои ташкилию цуқуқии комплскси воциди таълимкилмк-истецсолиро оинномаи мактаби олк муайян менамояд.
2.Тартиби таъсис, аз нав ташкилдицк ва барцамдиции
муассисаи олии таълимк. Цисобот ва бацисобгирк.
17.Муассисаи олии таълимии давлатк бо қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис, аз нав
ташкил ва барцам дода мешавад.
18.Муассисаи олии таълимии ғайридавлатк бо дархости муассис (муассисон) тибқи қарори он ж
шартцои қарордоди таъсисдицк ташкил, аз нав ташкил ва барцам дода шуда, мутобиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикнстон ба қайди давлатк гирифта мешавад.
19.Муассисаи олии таълимк мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон аз лацзаи ба қайди
давлатк гирифтани он таъсисшуда цисобида мешавад.
20.Цуқуқи татбиқи нақшацо ва барномацои таълимии тацсилоти олк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк ва имтижзцои пешбининамудаи қонунгузорк аз лацзаи ба мактаби олк
додани иҷозатнома (литсензия) амалк мешавад.
21.Муассиси олии таълимии татбиқкунандаи барномацои царбии касбии таълимк (муассисацои
таълимии царбк) танцо Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон буда метавонад.
22.Филиалцои муассисацои таълимии тацсилоти олии касбии давлатцои хоричк дар Ҷумцурии
Тоҷикистон дар асоси созишномацои байнидавлатк тибқи санадцои қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон таъсис дода шуда, баъди гирифтани иҷозатномаи (литсензияи) мақомоти
ҷумцуриявии давлатии идораи маориф фаъолият менамоянд.
23.Муассисаи олии таълимк натиҷацои фаъолияти молиявию муцосиботи худро ба цисоб мегирад,
цисоботи оморк ва муцосиботиро дар шакли муқарраршуда пеш мебарад, ба муассис дар бораи
маблғцои воридшуда ва масрафшуда цисобот пешницод менамояд.
24.Шоирони роцбарикунандаи муассисацои олии таълимии давлатк ва ғайридавлатк барои
вайрон кардани цисоботцо ва бацисобгирицои муқаррарнамудаи қонунгузорк мувофиқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд.
3. Қабул ба мактаби олк ва тайжр кардани мутахассисони дорои
тацсилоти олк ва тацсалоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
25.Шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон цуқуқ доранд, ки дар асоси озмун дар мактабцои олии
давлатк ба таври ройгон маълумоти олии касбк гиранд, агар ин сатци тацсилот бори аввал
гирифта шавад.
26.Мактаби олк цаҷм ва сохтори қабулро мутобиқи иҷозатнома барои пешбурди фаъолияти
таълими дар мувофика бо мақомоти идоракунии системаи маориф муқаррар менамояд.
27.Барои шахсоне, ки муассисацои таълимии тацсилоти умумк ва ибтидоии касбиро бо бацои аъло
хатм намудаанд, ж ки дигар нишондицандацои сатци тайжрк доранд, шартцои махсуси қабулро
мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф муқаррар менамояд.
28.Қабул ба мактаби олк дар асоси озмун ва аризаи шахсии шацрвандон, ки тацсилотк мижнаи
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умумк ж мижнаи касбк доранд, аз рӯи натиҷаи имтицонцои дохилшавк, ки бо мақсади муайян
намудани имконияти аз худ кардани барномацои таълимии тацсилоти олк гузаронида мешавад,
сурат мегирад. Шартцои озмун бояд қабул намудани довталабони аз цама боистеъдод ва
қобилиятнокро кафолат дицанд, агар тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон шартцои дигар
пешбини нашуда бошанд.
29.Мактаби олк танцо дар сурати доштани иҷозатнома (литсензия) цуқуқи эълони қоидацои
қабули шацрвандонро дорад.
30.Мактаби олк вазифадор аст, ки довталабонро бо иҷозатнома (литсензия), шацодатнома дар
бораи аккредитатсияи давлатк аз рӯи цар як равияк (ихтисоси) тайжр намудани мутахассисон, ки
цуқуқи додани цуҷҷати намунаи давлатк оид ба тацсилоти олии касбиро дорад, шинос намояд.
31.Шахсоне, ки коллеҷцои мустақил ва сохтории мактабцои олиро бо дипломи аъло хатм
намудаанд, дар цолати мувофиқати равия ва ихтисосцо ба тариқи сӯцбат ба ҷойцои ҷудошуда ба
курси сеюми муассисаи тацсилоти олк қабул карда мешаванд.
Шахсоне, ки коллеҷцои мустақил ва сохтории мактабцои олиро бо дипломи муқаррарк хатм
намудаанд, дар цолати мувофиқати равия ва ихтисосцо баъди гузаштан аз аттестатсия ва озмун ба
ҷойцои ҷудошуда ба курси сеюми муассисаи тацсилоти олк қабул карда мешаванд.
32.Шахсоне, ки мактабцои мижнаи касбк (техникум ва омӯзишгоц)-ро бо дипломи аъло хатм
намудаанд, дар цолати мувофиқати равия ва ихтисосцо ба тариқи сӯцбат ба ҷойцои ҷудошуда ба
курси дуюми мактаби олк қабул карда мешаванд.
Шахсоне, ки мактабцои мижнаи касбк (техникум ва омӯзишгоц)-ро бо дипломи муқаррарк хатм
намудаанд, дар цолати мувофиқати равия ва ихтисосцо баъди гузаштан аз аттестатсия ва озмун ба
ҷойцои ҷудошуда ба курси дуюми мактаби олк қабул карда мешаванд.
33.Мазмуни раванди таълим аз рӯи цар як равияву ихтисос, мӯцлати азхудкунии барномаи
таълимии тацсилоти олк ж тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълими мувофиқи
стандарти давлатк муайян карда мешавад.
34.Микдори умумии қабули донишҷӯжн барои тацсил аз цисоби маблағцои буҷетк ва тартиби
қабули онцо цар сол аз тарафи мақомоти дахлдори идоракунин системаи идории маориф
мутобқи меъжрцои муайяншуда муқаррар карда мешавад.
35.Шахсоне,ки муассисацои таълимии тацсилоти умумиро бо медал хатм намудаанд дар вақти
қабул ба мактаби олк аз сӯцбат мегузаранд.
Ба шахсоне, ки аз сӯцбат нагузаштаанд, цуқуқи дар асоси муқаррароти умуми супорндани
имтицонцон қабул дода мешавад.
36.Берун аз озмун дар сурати бо муваффақият супоридани имтцнцои дохилшави ба мактабцои олк
имтижз дар навбати аввал ятимон ва бепарасторони аз тарбияи падару модар мацруммонда,
маҷруцони гурӯци I на 2, ки дар асоси хулосаи комиссияи тиббк-экспертк, ки тацсил дар
муасслсацои таълимии тацсилоти олк барои онцо манъ нашудааст, инчунин шацрвандцои
гурӯццои дигар, ки санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон пешбини намудааст, дода
мешавад.
37.Довталабон ба таълими ғайриройгон танцо баъди супоридан имтицонцои қабул ва пардохтк
маблағи тацсил (тибқи шартнома) қабул карда мешаванд. Аз таълими ғайриройгон ба таълими
ройгон гузаштан манъ аст, ба истиснои цолатцои пешбинамудаи санадцои меъжрии цуқуқии
Ҷумцурии Тоҷикистон.
Донишҷӯжне, ки ба оилацои камбизоат тааллуқ доранд ва дар муассисацои тацсилоти олк касбии
давлатк дар асоси шартнома пулакк таълим мегиранд ва имтицонцои ҷориро бо бацои 4 (ҷyб) ва 5
(аъло) супоридаанд, имкондоранд ба гурӯццои марбутаи ройгон гузашта тацсилро идома дицанд.
Тартиби ба таври истисно ба гурӯццои ройгон гузаронидани чунин донишчӯжнро комиссияи
марбутаи мақомоти давлатии идораи маориф муайян мекунад.
38.Дар имтицонцои дохилшавии мактабцои олк бояд вазъи орому хайрхоцона таъмин шавад, то ин
ки довталабон сатци дониш ва мацорати худро пурра нишон дода тавонанд.
39.Довталабони бацои ғайриқаноатбахш гирифта, ба имтицонцои минбаъда роц дода нашуда,
озмунро тарк мекунанд.
40.Тартиби дида баромадани аризацои шикоятиро мактаби олк дар асоси қоидацои қабул, ки
мақомоти чумцуриявии давлатии идораи маориф тасдиқ намудааст, муқаррар менамояд.
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41.Муцлати қабули цуҷчатцои довталабон ба курси якуми шакли рӯзонаи тацсил ва мӯцлати
қабули донишҷӯжн ба мактабцои олиро мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф
муқаррар менамояд.
42.Аз довталабони мактабцои олк талаб карда мешавад, ки цуҷчатцои муайянкунандаи шахсият
(шиноснома ж шацодатномаи таваллуд), цуҷҷати намунаи давлатк дар бораи тацсилоти мижнаи
умумк
ж тацсилоти ибтидоии касбк, мижнаи касбк (аслаш), маълумотномаи тиббк ва ба миқдори зарурк
сурат пешницод намоянд.
Цуҷҷатцои дигар дар мавриде пешницод карда мешаванд, ки агар довталаб талабгори имтижзцои
тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқарраршуда бошад, ж агар имкониятцои дохилшавк
ба муассисаи олии таълимк (ихтисоси) интихобкардааш тибқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон мацдуд шуда бошанд.
43.Бо мақсади цамкории мақомоти давлатк ва созмонцои ҷамъиятк дар тайжр кардани кадрцо
ҷицати цал намудани масоили иҷтимок-иқтисодк муассисаи олии таълимк метавонанд дар цаҷми
рақамцои назоратк барои қабули мақсаднок миқдори муайяни ҷойцо ҷудо намуда, ба ин ҷойцо
озмуни алоцида ташкил намоянд ва бо ин мақсад шӯъбацои тайжриро истифода намоянд, ки
қоидацои қабули онцоро мактаби олк муқаррар менамояд. Дар ин маврид мактаби олк бо
мақомоти дахлдори давлатк ва созмонцои ҷамъиятк шартнома мебандад.
44.Қоидацои қабул барои муассисаи олии таълимк аз тарафи мақомоти ҷумцуриявии давлатии
идораи маориф тация ва тасдиқ карда мешаванд.
45.Ба аспирантураи муассисаи олии таълимк дар асоси озмун шахсоне қабул карда мешаванд, ки
дорок тацсилоти олии касбк (мутахассис, магистр) бошанд.
Тацсил дар аспирантура дар шаклцои рӯзона ва ғоибона амалк карда мешавад. Тацсил дар
аспирантураи муассисацои олии таълимии давлатк дар шакли рӯзона 3 сол ва дар шакли ғоибона
аз 4 сол зижд буда наметавонад.
46.Ба докторантураи муассисацои олии таълимк шахсони дорои унвони номзади илм қабул карда
мешаванд.
Мӯцлати тацсил дар докторантура аз се сол зижд буда наметавонад.
47.Қабули шацрвандони хоричк ба аспирантура ва докторантураи муассисаи олии таълимк тибқи
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикнстон амалк мегардад.
4.Фаъолияти таълимк, методк ва
илмии муассисаи олии таълимк
48.Дар муассисаи олии таълимк вобаста ба мӯцлат ва зинаи тайжрии касбии мутахассисон
барномацои гуногуни таълимии тацсилоти олии касбк, барномацои таълимии тацсилоти иловагк
ва бозомӯзии мутахассисон амалк гардонида мешавад.
49.Муассисаи олии таълимк бо роци ташкили мақсадноки ҷаражни таълим, интихоби шаклцо,
методцо, воситацои таълим шароити заруриро барои аз худ кардани барномацои таълимии
касбии донишҷӯжн муцайж мекунад.
50.Муассисаи олии таълимк нақша ва ҷадвали раванди таълимро, аз ҷумла барои омӯзиши
инфиродии ашхоси алоцида бо назардошти сатци тайжрии пешакк ва қобилияти онцо мувофиқи
низомномацои мавҷуда тация ва тасдиқ мекунад.
51.Дар муассисаи олии таълимк намудцои зерини машғулиятцои таълимк муқаррар карда
мешаванд: лексия, консултатсия, семинар, машғулняти амалк, кори лабораторк, кори контролк,
коллоквиум, кори мустақилона, таҷрибаомӯзк, танзими нақшаи лоицасозк (кори курск), танзими
нақшаи рисола (навиштани рисолаи дипломк, кори магистрк). Муассисаи олии таълимк
метавонад, ки намудцои дигари корхои таълимиро низ гузаронад. Барои цамаи намудцон
машғулиятцои аудиторк 45 дақиқа вақти академк муқаррар карда мешавад.
52.Донишҷӯжн, ордииаторцон шӯьбацои рӯзонаи муасснсацои олии таълимии давлати тибқи
тартиб ва андозаи муқарраршуда стипендияи давлатк ж стипендия аз тарафи корхонацо ва
созмонцо муқарраршударо мегиранд.
53.Барои донишҷӯжн ва ординаторцои тацсили рӯзона ва рӯзона-ғонбона (шабона) дар давоми соли
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тацсил на камтар аз ду маротиба таътил муқаррар карда шудааст, ки муддати умумии он 7-10
цафта мебошад.
54.Вазифаи тарбиявии мактаби олк, ки аз табиати башардӯстонаи таълим, афзалияти арзишцои
инсонк бармеоянд, дар фаъолияти якҷояи таълимк, илмк, эчодк, истецсолк ва чамъиятии
толибилмон ва омӯзгорон татбиқ карда мешавад.
55.Муассисаи олии таълимк дар интихоби системаи бацогузорк, шаклцо, тартиби гузаронидани
машғулиятцо, аттестатсияи донишҷӯжн ва шунавандагон мустақил мебошад.
56.Ба дигар корцо ҷалб намудани донишҷӯжну шунавандагон, ки ба фаъолияти таълимк алоқаманд
нест, манъ аст.
57.Таҷрибаи таълимк ва истецсолк, ки стандарти давлатии тацсилоти олк ва тацсилоти касбии
баъд аз муассисаи олии таълимк пешбинк намудааст, дар асоси шартномацои байни мактаби олк
ва корхона, муассиса, ташкилотцо гузаронида шуда, мувофиқи ин шартномацо корхона, муассиса
ва ташкилотцои мазкур новобаста аз шаклцои ташкилию цуқуқк барои гузаронидани
таҷрибаомӯзии донишҷӯжни муассисацои олии таълимии давлатк ва ғайридавлатии аз
аккредитатсия гузашта ҷой ва шароит муцайж менамоянд.
58.Азхудкунии нақшаи таълимии муассисаи олии таълимк баъди аттестатсияи цатмии
ҷамъбастии хатмкунандагон ба итмом мерасад.
59.Муассисаи олии таълимк дар ташкил ва гузаронидани раванди таълим, истифодаи технологияи
нав, шакл ва методцои пешқадами таълимро ҷустуҷӯ намуда, бацри баланд бардоштани сифати
тайжр намудани мутахассисон истифода менамояд.
60.Забони таълим дар муассисаи олии таълимк мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон
муайян карда мешавад.
61.Муассисаи олии таълимк корцои методиро ташкил карда мегузаронад. Цамоцангсозии корцои
таълимк-методиро дар муассисаи олии таълимии давлати муассис дар амал татбиқ мекунад.
62.Вазифацои асосии корцои илмк-тадқиқотк, ки дар муассисаи олии таълимк гузаронида
мешаванд, иборатанд, аз:
- коркарди масъалацои назариявк ва бунждк;
- тацияи китобцои дарск ва дастурцои таълимк;
- иҷрои корцои тадқиқотии характери илмк ва илмк-методи дошта
63.Тадқиқотцои илмие, ки дар мактаби олк бо назардошти афзалиятнокии онцо гузаронида
мешаванд, аз цисоби буҷети давлатк маблағцои аз иҷрои шартномацои хочагк ба даст омада,
қарзцои бонкк, маблағцои худи, хайрия ва дигар манбаъцо маблағгузорк карда мешаванд.
64.Принсипи асосии илмии мактаби олк, ин цамгирони он бо ҷаражни таълим, инчунин илмцои
соцавк ва академк мебошад.
65.Мактаби олк корцои илмк ва тадқиқотцои эҷодкоронаи илмии худро аз рӯи нақшаи тематики
анҷом медицад, ки аз тарафи шурои илмк тасдиқ карда шудааст, захирацои илмии худро таъмин
намуда, оқилона ва самаранок истифода мебарад, сифати корцои иҷрошудаистода ва бецатарии
шароити мецнат, ҷалби васеи мутахассисони баландихтисос, курсант, донишҷӯ, шунаванда ба
корцои илмк-тадқиқотк ва эҷодк мебошад.
66.Мактаби олк бо тартиби хатмк тадқиқотцои бунждк, ҷустуҷӯк ва амалиро, ки қисми таркибии
тайжр кардани мутахассисон аст, татбик мекунад.
5. Худмухтории муассисаи олии таълимк ва озодицои академк
67.Муассисаи олии таълимк дар қабули қарорцо ва амалк намудани фаъолияташ, ки аз оинномаи
он бармеояд, худмухтор ва мустақил аст.
68.Дахолати мақомоти идораи давлатк ба фаъолияти таълимк, илмк-хочагк ва фаъолияти дигари
муассисаи олии таълимк танцо дар цолатцои муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон сурат мегирад.
69.Муассисаи олии таълимк бо мақсади аккредитатсияи ҷамъиятии худ цуқуқ дорад ба дилхоц
ташкилотцои Ҷумцурии Тоҷикистон ва байналмилалии муроҷиат намояд. Чунин аккредитасия
ӯцдадории маблағгузории иловагиро аз тарафи давлат талаб намекунад.
70.Муноснбати байнни муассис ва муассисаи олии тиълимиро шартнома муайян мекунад.
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71.Худидоракунк шакли озодицои академк мебошад ва шарти зарурк барои кафолати иҷрои
ӯцдадорицои мактаби олк аст.
72.Худидоракунии дастачамък ва роцбарии муносиби академк қисми муцимтарини таркибии
худмухторк мебошад.
73.Худмухторк шакли муцимтарини ташкили раванди таълим, тадбирцои академк мебошад ва
масъулняти давлатии муассисаи олии таълимиро назди муассис мегузорад.
74.Муассисаи олии таълимк дар интихоб ва ҷобаҷогузории кадрцо, фаъолияти таьлимк, илмк,
молиявию хоҷагк ва дигар фаъолият мутобиқи қонуегузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва оинномаи
мактаби олк мустақил аст.
75.Муассисаи олии таълимк метавонад технологияи таълими фосилавиро ҷицати татбиқи
барномаи таълим» қисман ж дар цаҷми пурра (ба истиснои баъзе машғулиятцо) бо тартиби
муқаррарнамудаи мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф истифода намояд.
76.Муассисаи лии таълимк дар мувофиқа бо мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф
метавонад таълимро дар асоси «соатцои кредити» ташкил ва ҷорк намояд.
6.Стандартцои давлатии тацсилот ва барномацои
таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии
баъд аз муассисаи олии таълимк. Зинацон тацсилот
77.Стандартцои давлатии тацсилоти олк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
барои таъмини фаъолиятцои зерин пешбинк шудааст:
- сифати тацсилоти олк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк;
- ягонагии фазок тацснлот;
- эътироф ва муқаррар намудани баробарэътибории цуҷҷатцои давлатцои хориҷк дар бораи
тацсилоти олк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисацои олии таълимк.
78. Стандартцои давлатии тацсилоти олк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
иборатанд аз:
- талаботи умумк ба барномацои асосии таълимии тацсилоти олк ва тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таълимк;
- талаботи минималии цатмк оид ба мазмуни асосии барномацои тацсилоти олк ва тацсилоти
касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ба шароити татбиқи онцо аз ҷумла ба тачрибаомӯзии
таълимк ва истецсолк, aттестатсияи ҷамьбастии хатмкунандагон, дараҷаи тайжрии хатмкунандагон
аз рӯи соцацои алоцидаи тацсилот (ихтисос);
- мӯцлатцои аз худ намудани барномацои таълимии асосии тацсилоти олк ва тацсилоти касбии
баъд аз муассисаи олии таълимк дар муассисацои давлатк ва ғайридавлатии тацсилот;
- муайян намудани цаҷми максималии сарбории таълимии донишҷӯжн ва шунавандагон.
79.Таснифоти равияцо ва ихтисосцои тацсилоти олк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимиро цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.
80.Барномацои тацсилоти» касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ба шацрвандони маълумоти
олидошта имконият медицад, ки дараҷаи тахассусии илмию педагогии худро баланд намуда,
барои иҷрои корцои даржфти дараҷацои илмии номзад ж доктори илм тайжр шаванд.
81.Вобаста бо назардошти талабот ва имкониятцои шахсият барномацои таълимк дар шаклцои
фарқкунандаи гуногуни цаҷми дарсцои асосии муаллим бо донишҷӯ метавонад аз худ карда
шаванд: шакли рӯзона, рӯзона-ғойибона (шабона), ғойибона, экстернат.
82.Экстернат дар муассисаи олии таълимк аттестатсияи шахсе аст, ки фанцоро мустақилона
мувофиқи барномацои тацсилоти олии касбк (нақшаи таълимк) аз рӯи ихтисоси интихобкардааш
азхуд кардааст. Гирифтани ихтисоси якуми олк дар асоси экстернат бепул аст.
83.Шацрвандон дар муассисаи олии таълимк метавонанд тацсилро бо таври муттасил ж ба таври
зинагк гиранд.
84. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон зинацон зерини тацсилоти олии касбк муқаррар шудаанд:
- тацсилоти олии касбк ба шацрванде дода мешавад, ки бо муваффакият аз аттестатсияи
ҷамъбастии тахассуси «бакалавр» гузаштааст;
- тацсилоти олии касбк ба шацрванде дода мешавад, ки бо муваффақият аз аттестатсияи
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ҷамъбастии тахассуси «мутахассис» гузаштааст;
- тацсилоти олии касбк ба шахрванде дода мешавад, ки бомуваффақият аттестатсняи ҷамъбастии
дараҷаи «магистр»-ро гузаштааст.
85.Шахсоне, ки тацсилро аз рӯи барномаи асосии тацсилоти олии касбк ба итмом нарасонидаанд,
вале аз аттестатсияи мобайнк бомуваффакият гузаштаанд (на кам аз ду соли тацсил) тацсилоти
онцо цамчун тацсилотии олии касбии нопурра эътироф ва бо додани цуҷҷат тасдиқ карда
мешавад. Ба шахсоне, ки омӯзиши барономацои асосии таълимии тацсилоти олии касбиро ба
итмом нарасонидаанд, цуҷҷатцои академии намунаи муқарраршуда дода мешавад.
86. Мӯцлати аз худкунии барномацои асосии тацсилоти олии касбк чунин муқаррар шудааст:
- барои гирифтани ихтисоси «бакалавр» на камтар а:) чор сол;
- барои гирифтани ихтисоси «мутахассис» на камтар аз панҷ сол, ба истиснои цолатцое, ки
мувофиқи стандартцои давлатии тацсилот пешбинк шудааст;
- барои гирифтани дараҷаи «магистр» на кам аз ду сол баъди бакалавриат.
87.Шахсони дорандаи цуҷҷати намунаи давлатк дар бораи тацсилоти олии касбк зинаи муайян,
мувофиқи ихтисосашон цуқуқ доранд, тацсилро бо барномацои тацсилоти олии дараҷаи минбаъда
давом дицанд.
88.Шахсоне, ки барномаи таълимии тацсилоти олии касбиро мувофиқи зинацои тацсилоти олк
дар муассисак олии таълимии дорои аккредатсияи давлатк дошта азхуд намудаанд, он барои
ишғоли вазифаи муайян дар ташкилоти давлатк асос шуда метавонад.
Шахсоне, ки барномацои таълимии тиббк ва фарматсевтии олиро аз худ намудаанд, он барои
ишғол намудани вазифацои мувофиқ тайжрии аввалини яксола ва ж тацсилоти касбии баъд аз
муассисаи олии таьлими (ординатура) ки бо шацодатномаи намунаи муқарргардида тасдиқ
шудааст, асос буда метавонад.
89.Назорати татбиқи стандартцои давлатии тацсилот дар муассисацои олии таълимк новобаста аз
шаклцои ташкилию цуқуқии онцо ва моликият, мансубиятн соцавк аз тарафи мақомоти
ҷумцуриявии давлатии идораи маорифи амалк мегардад.
7. Идоракунии муассисаи олии таълимк ва тацсилоти касбии баъд
аз муассисаи олии таълимк. Назорат аз болои фаъолияти
муасснсацои олии таълимк. Иҷозатномадицк, аттестатсия,
ва аккредитатсияи муасснсацои олии таълимк.
90.Идоракунии муассисацои олии таълимк мувофиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси
граждании Ҷумцурии Тоҷикистон, санадцои меъжрии цуқуқк ва оинномаи муассисаи олии
таълимк амалк карда мешавад.
91.Оинноман муассисаи олии таълимк аз тарафи муассис (маҷлиси умумии муассисон) тасдиқ
карда мешавад ва мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба қайди давлатк гирифта
мешавад.
92.Роцбарии умумии муассисацои олии таълимиро шурои илмк, роцбарии бевоситаро ректор
сарварк менамояд ва амалк менамояд. Мӯцлати ваколатцои шӯрои илмк наметавонад аз 5 сол
зижд бошад. Аз нав интихобкунии аъзожни шӯрои илмк пеш аз мӯцлат бо талаби на камтар аз
нисфи аъзо, инчунин дар цолатцои пешбининамудаи оинномаи муассисаи олии таълимк
гузаронида мешавад. Тартиби интихоби цайати аввали шӯрои илмиро маҷлиси умумк
(муассисон), омӯзгорон, кормандони илмк, намояндагони гурӯци дигари кормандон ва донишҷӯжн
муайян мекунад. Ба хайати шурои илмк намояндагони тамоми гурӯццои кормандон ва
донишҷӯжни муассисаи олии таълимк, созмонцо ва дигар ташкилотцои ҷамъиятк интихоб шуда
метавонанд.
93.Дар муассисаи олии таълимк вобаста ба самтцои гуногуни фаъолияти он шӯроцои дигар низ
таъсис дода мешаванд. Тартиби интихоб, цайат, ваколатцо ва дигар масъалацои марбути
фаъолияти шӯроцо тибқи оинномаи муассисаи олии таълимк муайян карда мешавад.
Тартиби интихоби вакилони маҷлиси умумк (конфренсия)-ро шӯрои амалкунанда бо иштироки
цамаи гурӯццои кормандон, созмонцои ҷамъиятк ва донишҷӯжн муайян менамояд, дар ин маврид
намояндагони аъзои шӯрои илмк набояд аз 30 % шумораи умумии вакилон зижд бошад.
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94.Дар муассисацои олии таълимии давлатии навташкил то созмон жфтани шурои илмк пурра
кардани цайати омӯзгорон, кормандони илмк ва дигар гурӯццои кормандон, оиннома аз тарафи
муассис ба муддати на бештар аз як сол тасдиқ карда мешавад. Масъалацои мецнатк, иҷтимою
иқтисодк ва касбк дар доираи шартномаи коллективк цал шуда, қабул ва татбиқи онцоро
қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунад.
95.Poҷбарии бевоситаи муассисацои олии таълимиро ректор амалк менамояд.
96.Ректори муассисаи олии таълимии давлатиро бо пешницоди мақомоти ҷумцуриявии давлатии
идораи маориф, вазорат ва идорацои дахлдоре: ки дар тобеъияташон муассисаи таълимии
тацсилоти олии касбк доранд, Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ба вазифа таъин ва аз| вазифа озод
менамояд.
97.Ректори муассисаи таълимии тацсилоти олии ғайридавлатиро муассис (маҷлиси умумии
муассисон) ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд.
98.Ректори муасснсаи олии таълимк (новобаста аз шакли моликият) тамоми масъулияти вазъи
раванди таълиму тарбия, корцои илмк-тадқикотк ва фаъолияти молиявию хочагидории
муассисаи таълимии тацснлоти олиро ба ӯцда дорад.
99.Доираи ваколатцои цуқуқии байни аъзожни шӯрои илмк ва ректор мутобиқи оинномаи
муассисаи таълимии тацсилоти олк муайян карда мешавад.
100.Ба ректори муассисаи олии таълимк ишғоли дигар вазифацои роцбарикунанда, ба ғайр аз
роцбарии илмк, илмию методк дар дохили муассисаи олии таълимк ж берун аз он манъ аст.
Ректор дар доираи салоцияти худ амру фармонцо мебарорад, ки иҷрои онцо барои цамаи
кормандон ва донишҷӯжни муассисацои олии таълимк цатмк мебошад.
101.Ректор метавонад, ки иҷрои қисме аз ваколатцои худро ба ӯцдаи муовинон ва дигар
кормандони муассисаи олии таълимк вогузор намояд.
102.Муовинони ректори муассисацои олии таълимии давлатиро ректор аз ҷумлаи олимони
баландихтисос, мутахассисони обрӯманде, ки дараҷаи доктори илм номзади илм доранд дар
мувофиқа бо муассис ба вазифа таъин ва аз вазифа озод менамояд.
Дар муассисацои таълимии тацсилоти олии ғайридавлати муовинон бо пешницоди ректор аз
тарафи муассис (муассисон) ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд.
103.Роцбаии факултетро декан ба ӯцдадорад, ки он тибқи қонун ба вазифа таъин ва аз вазифа озод
карда мешавад.
104.Роцбарии кафедраро мудир ба ӯцда дорад, ки фаъолияти он тибқи Низомномаи намунавии
кафедраи муассисаи олии таълимк амалк карда мешавад.
105.Низомномацо дар бораи кафедрацо ва дигар сохторцои таркибии муассисаи тацсилоти олк дар
асоси Низомномаи намунавии аз тарафи мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф
тасдиқгардида тация ва тасдиқ карда мешавад.
106.Ба вазифаи ректор роцбари Филиали муассисацои таълимии тацсилоти олк, муовинцо ва
деканцои факултетцо шахсони то ба синни нафақа нарасида пешбарк карда мешаванд.
108.Цуқуқи дар амал татбиқ намудани нақша ва барномацои таълимии муассисаи тацсилоти олк
ва тацсилоти касбии баъд аз муасснсаи олии таълимк ва имтижзцо мувофиқк, аз лацзаи додани
иҷозатнома (литсензия) ба муассисаи тацсилоти олк дода мешавад.
108.Иҷозатнома (литсензия) барои пешбурди фаъолияти таълимк аз рӯи барномацои таълимии
тацсилоти олк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк аз тарафи мақомоти
ҷумцуриявии давлатии идораи маориф дар асоси хулосаи комиссияцои экспертк дода мешавад.
109.Иҷозатномаи (литсензияи) фаъолияти таълимии муассисаи олии таълимк аз рӯи равияцои нав
тайжр кардани мутахассисон (ихтнсосцо) новобаста аз доштани иҷозатномаи муассисаи олии
таълимк аз нав гузаронида мешавад.
110.Иҷозатнома (литсензия) ба муассисацои тацсилоти олк новобаста аз шаклцои ташкилиюцуқуқии онцо, дар цолате дода мешавад, ки агар онцо цуқуқи моликият, идоракунии оперативк,
иҷоравк ва манбаи таълимию - моддии заруриро дошта бошанд.
111.Аттестатсияи муассисаи олии таълимиро мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф бо
аризаи муассисаи таълимии тацсилоти олк ж бо ташаббуси худи мақомоти ҷумцуриявии давлатии
идораи маориф мегузаронад. Мақсад ва мазмуни аттестатсия муқаррар кардани мувофиқати
мазмун, дараҷа ва сифати тайжрии хатмкунандагони муассисаи тацсилоти олк ба талаботи
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стандартцои давлатии тацсилоти олии касбк аз рӯи самтцо тайжр кардани мутахассис мебошад.
112.Аккредитатсияи давлатии муассисаи тацсилоти олк дар асоси натиҷацои аттестасияи давлатк
бо тартиби муқарраркардаи цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон амалк карда мешавад.
113.Шацодатнома дар бораи аккредитатсияи давлатк мақоми муассисаи тацсилоти олк, номгӯи
равияцои тайжр намудани ихтисосцоро, ки аз аккредитатсияи давлатк гузаштаанд ва аз рӯи онцо
муассисаи таълимии тацсилоти олк, ба хатмкунандагон цуқуқи додани цуҷҷатцои намунаи давлатк
дар бораи тацсилоти олии касбк, цамчунин зинацои тацсилоти олии касбк ва тахассусро муқаррар
менамояд.
8. Донишҷӯжни муассисаи олии таълимк, цуқуқ ва ӯцададорицои онцо. Шунавандагони
муассисаи олии таълимк
114.Донишҷӯ шахсе мебошад, ки бо тартиби муқарраршуда ба муассиаи олии таълимк қабул
карда шудааст ва дар шӯъбацои рӯзона, рӯзона-ғойибона (шабона) ғойибона ж экстерн бо мақсади
гирифтани зинаи муайяни тацсилот ва ихтисос тацсил менамояд.
115.Ба донишҷӯи муассисаи олии таълимк намунаи муқарра шудаи билети донишҷӯк ва
дафтарчаи санҷишу имтицонцо дода мешавад.
116. Дониҷӯжни муассисаи олии таълимк цуқуқ доранд;
- дар ташаккули мазмуни тацсилоти худ цангоми риояи талаботи стандартцои давлатии тацсилоти
олии касбк иштирок намоянд;
- курсицои факултативие, ки аз тарафи факултет ва кафедрацои дахлдор пешницод мешавад,
интихоб намоянд;
- дойр ба ихтисоси харбк мувофиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон тацсилот гиранд;
- дар муцокима ва цалли масъалацои муцимтарин фаъолияти муассисаи олии таълимк, аз ҷумла
тавассути иттицодияцои ҷамъиятк ва мақомоти давлатии идораи маориф иштирок намоянд;
- дар муассисаи олии таълимии давлатк аз китобхонацо, хазинаи иттилоот, хизматгузории
ҷузъцои таълимк, илмк-муолиҷавк ва монанди инцо тибқи тартиботи муқараркадаи оинномаи
муассисаи тацсилоти олк бепул истифода баранд;
- дар цамаи намудцои корцои илмк-тадқиқотк, конференсияцо, симпозиумцо, мацфилцо ва
озмунцо иштирок намоянд;
- корцои илмии худро барои чоп, аз ҷумла дар нашрижтцои муассисаи олии таълимк пешницод
кунанд;
- аз болои фармон ва амрцои роцбарияти муассисаи олии таълимк тибқи тартиботи
муқарраркардаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон шикоят кунанд.
117.Донишҷӯжни муассисацои олии таълимии давлатк, ки дар шӯъбаи рӯзона тацсил намуда, аз
цисоби буҷети давлатк таълим мегиранд дар цаҷми муқаррарнамудаи цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон бо стипендия таъмин карда мешаванд.
118.Донишҷӯжни муассисацон олии таълимк цуқуқ доранд, аз шахсони воқеию цуқуқк, ки барои
тацсил ба онцо роцхат додаанд стипендияи номк гиранд.
119.Дар асоси нишондоди тиббк ва дигар цолатцои истиснои ба донишҷӯи муассисаи олии
таълимк тибқи тартиби муқарраркардаи мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф,
рухсатии академикк дода мешавад.
120.Донишҷӯжни шакли рӯзонаи таълим, ки дар муассисацои олии таълимк ва коллеҷцои
сохтории онцо тацсил менамоянд аз даъват ба хизмати царбк дар муддати тацсил озод карда
мешаванд.
Донишҷӯжни шакли рӯзонаи таълими муассисацои олии таълимк ва коллеҷцои сохтории онцо, ки
аз муассисацои таълимк хориҷ шудаанд аз ин имтижз мацрум карда мешаванд.
121.Цар як донишҷӯи ба манзилгоц эцтижҷ дошта бо хобгоц таъмин карда мешавад дар сурати дар
муассисаи олии таълимк мавҷуд будани фонди манзилк. Бо цар як донишҷӯи сокини хобгоц бо
шакле, ки мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф муқаррар намудааст шартнома байни
муассисаи олии таълимк ва донишҷӯ баста мешавад.
122.Барои комжбицо дар тацсил, иштироки фаъолона дар корцои илмию тадқиқотк, донишҷӯжн
мувофиқи оинномаи муассисаи олии таълимк аз лицози моддию маънавк цавасманд гардонида
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мешаванд.
123.Дониҷӯ аз муассисаи олии таълимк дар цолатцои зерин хориҷ карда мешавад:
- бинобар вазъи саломатк, дар асоси маълумотномаи комиссияи тиббк машваратк;
- бо сабаби ба дигар муассисаи таълими гузаштан;
- бо сабаби ба дарсцо иштирок накардан (на камтар аз 36 соат бе сабаб иштирок накардан ба
дарсцо
- барои қарзцои академк;
- дар цолати сари вақт пардохт накардани маблағи тацсил тибқи шартнома;
- дар цолати сари вақт насупоридани се ж зижда аз он санҷишу имтицонцо;
- барои содир кардани ҷиноят;
- барои вайрон кардани тартиботи дохилк ва оинномаи муассисаи тацсилоти олк.
124.Донишҷӯи муассисаи олии таълимиро танцо пас аз он ки аз ӯ бажноти хаттк гирифта мешавад,
танбеци интизомк додан аз муассисаи таълими тацсилоти олк хориҷ кардан мумкин аст.
125.Танбеци интизомк ба донишҷӯ на дертар пас аз як моци ошкор шудани аъмоли ӯ ва на дертар
пас аз шаш моци содир гардидани чунин аъмол дода мешавад, ки ба ин мӯцлати бемории
донишҷӯ ва (ж) вақти таътили ӯ дохил намешавад.
126.Донишҷӯжнро дар цолати беморк, таътил, рухсатии академк ж худ рухсатии цомиладорк ва
таваллуд хориҷ кардан мумкин нест.
127.Донишҷӯжни муассисацои олии таълими кафолати ба дигар муассисацои олии таълими
гузаштанро мувофиқи тартиботи муқаррарнамудаи мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи
маориф доранд. цангоми гузариш ба муассисаи олии таълимии дигар цамаи цуқуқцои донишҷӯжн
дар ин зинаи тацсилоти олии касбк нигоц дошта мешаванд.
128.Донишҷӯжни муассисацои олии таълими ӯцдадоранд, ки донишцои назариявк, мацоратцои
амалк ва усулцои тадқиқотии муосирро аз рӯи ихтисос интихоб намуда, аз худ намоянд, сари вақт
тамоми супоришцоро аз рӯи нақша ва барномаи таълими иҷро намоянд, арзишцои миллк,
умумибашарк, маънавиро эцтиром намоянд, оинномаи муассисаи олии таълимк, қоидацои зист
ва дигар талаботро, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, риоя намоянд.
129.Мақоми донишҷӯи муассисаи олии таълимии ғайридавлатии аккредитатсияи давлатидошта
нисбати цуқуқ ва озодицои академк ба истиснои цуқуқк гирифтани стипендияи давлатк бо
мақоми донишҷӯи муассисаи таълимии тацсилоти олии давлатк баробар аст.
130.Мақоми дониҷӯи муассисаи-олии таълимии ғайридавлатиро, ки аккредитстсияи давлатк
надорад оинномаи цамин муасссисаи олии таълимк муқаррар менамояд.
131.Донишҷӯжни муассисаи олии таълимие, ки барои ба пуррагк амалк намуда барномацои
таълимк технологияи нави фосилавиро истифода мебаранд, инчунин филиалцои муассисацои
таълимии тацсилоти олии зикршуда, цангоми аз ҷониби онцо амалк намудани раванди таълим (ба
истиснои машғулиятцои алоцида) дар филиалцо ба тамоми намудцои аттестатсияи донишомӯзони
ин филиалцо цама цуқуқ ва ӯцдадорицои донишҷӯжни цамин шакли муносибати даржфти тацсилро
доранд.
132.Ба донишҷӯжни шӯъбаи ғоибонаи муассисацои олии таълимии дорои аккредитатсияи давлати
ташкилоти кордицанда як бор дар соли тацсил харҷи рафту oмодаро то мацалли муассисаи олии
таълимк барои иҷрои-корцои лабораторк супоридани санҷишу имтицонот ва цамчунин барои
супоридани имтицоноти давлатк, навиштан ва дифои лоицаи (корцои) дипломк мепардозад.
133. Барои кормандони корхонацо, ташкилоту муассисацо, новобаста аз шакли ташкилию цуқуқк
ва шакли моликият, ки дар баробари кор дар муассисацои олии таълимк тацсил мекунанд, дар
шартномаи коллективк ж шартномаи мецнатк (қарордод) дароз кардани муцлати рухсатицои
иловагк додани рухсатии бо пардохти маош ба ҷои рухсатии бе пардохти маош ва имтижзцои
дигар пешбинк шуда метавонад.
134.Ба донишҷӯжни шӯъбаи рӯзонаи муассисацои олии таълимк, ки дар баробари тацсил кор
мекунанд, барои супоридани санҷишу имтицонот понздац рӯзи тақвимк дар соли тацсил, барои
навиштан ва дифои лоицаи (кори) дипломк якҷоя бо супоридани имтицоноти давлатк-чор моц,
барои супоридани имтицоноти давлатк як моц дода мешавад.
135.Шунавандагони системаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
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таълими шахсонеанд, ки дар шӯъбацои тайжрии муассиацои олии таълимк, факултетцо,
муассисацои тацсилоти касбии баъд муассисацои олии таълимк, ординатураи муассисацои олии
таълимии тиббк тацсил мекунанд.
136.Мақоми цуқуқии шунавандагони муассисацои олии таълимии системаи тацсилоти олк ва
тацсилоти касбии баъд аз муасснсаи олии таълимк дар бахши сохиб гаштан ба тацсилот ба мақоми
доншҷӯи муассисаи олии таълимии шакли марбута баробар аст.
137.Шахсоне, ки дар ординатура тацсил мекунанд ва ж тацсили тахассусии баъди дипломиро дар
муассисацои олии таълимии тиббк аз цисоби маблағи буҷет идома медицанд бо стипендия таъмин
карда мешаванд ва аз таътили царсолаи 24 рӯза истифода мебаранд.
9. Докторантцо, аспирантцо, унвончижн
138.Шаклцои асосии тайжр кардани кормандони илмк ва илмию омӯзгорни баландихтисос
аспирантура ва докторантура мебошад.
139.Аспирантура ва докторантура барои тацсилоти муттасил, такмили ихтисоси илмию омӯзгорк
ва илмии шацрваидон ва даржфти дараҷаи илмии номзад ж доктори илм шароит фароцам
меоранд.
140.Ба шахсоне, ки барои супоридани имтицоноти дохилшавк ба аспирантура роцдода шудаанд,
ба мӯцлати ск рӯзи тақвими рухсатк дода мешавад ва зимни ин аз ҷои кор музди мижнаи корашон
дода мешавад.
141.Ба шахсоие, ки дар аспирантура аз цисоби маблағи буҷет рӯзона тацсил мекунанд, стипендияи
давлатк на камтар аз маоши ассистент муайян карда мешавад ва цар сол ба муддати ду моц ба
таътил мебароянд.
142.Аспирантони бахши ғонбона цуқуқ доранд цар сол аз ҷои корашон ба муддати 30 рӯзи
тақвимк рухсатии иловагк ва зимни ин музди мижнаи корашонро гиранд.
143.Аспирантони бахши ғоибона цар цафта ба як рӯзи аз кор озод цуқуқ доранд, ки барои он
панҷоц фоизи музди мецнат пардохта мешавад. Корфармо цуқуқ дорад ба аспирантцо мувофиқи
хоцишашон дар соли чоруми тацсил ба таври илова цар цафта ду рӯзи аз кор озод бе пардохти
музд дицад.
144.Аспирантони бахши ғоибона дар давраи супоридани имтицонот ва навиштани рисолаи илмк
бо хобгоц таъмин карда мешаванд (ба шарте ки муассисаи олии таълимк фонди манзил дошта
бошад).
145.Ба докторантцо стипендияи давлатк ба андозаи на камтар аз маоши дотсент ва цар сол таътили
думоца дода мешавад. цуқуқцои дар ҷои кор пеш аз дохил шудан ба докторантура доштаи
докторантцо (цуқуқк гирифтани манзил, дараҷаи илмк ва дигар цуқуқцо) ва цамчунин цуқуқк
баргаштани онцо ба ҷои кори пешина боқи мемонад.
146.Ба цар аспиранту докторанте, ки аз цисоби маблағи буҷет тацсил мекунанд, барои харидани
китобцои илмк цар сол ба андозаи ду стипендия кумакпулк дода мешавад.
147.Унвонҷӯне, ки барои навиштани рисолаи доктори илм кор мекунанд ва аз рӯи проблемацои
рӯзмарраи иҷтимоию иқтисодк ж самтцои бартариятноки тадқиқоти илмии бунждк ба натиҷацои
назаррас комжб шудаанд, метавонанд ба вазифацои кормандони илмк ба мӯцлати то ду сол барои
тацияи рисолаи дараҷаи илмии доктори илм гузаронида шаванд. Ба унвонҷӯжни ба вазифаи
кормандони илмк гузаронидашуда маошк вазифаи пештараи онцо нигоц дошта шуда, цуқуқк ба
ҷои пештараи корашон гузаштан дода мешавад.
148.Барои анҷоми рисолаи илмии дарачаи илмии номзади илм ж доктори илм ба кормандони
корхонацо, муассисаю ташкилотцо аз ҷои корашон мувофиқан ба мӯцлати баробар бо се ва шаш
моц бо нигоц доштани музди кор рухсатии эҷодк дода мешавад.
10.Кормандони муассисацои олии таълимк,
цуқуқ ва вазифацои онцо
149.Дар муассисацои олии таълимк вазифацои кормандони илмию омӯзгорк (цайати
профессорону муаллимон, кормандони илмк), инженериву техникк, маъмурию хоҷагк, истецсолк,
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таълимию жрирасон ва ғайра пешбини гардидааст.
150.Ба цайати профессорону муаллимон вазифацои декани факултет, мудири кафедра, профессор,
дотсент, муаллими калон, муаллим, ассистент мансуб аст.
151.Ишғол намудани цамаи вазифацои кормандони илмк-омӯзгорк дар муассисаи олии таълими
ба истиснои вазифацо муовини ректор, декани факултет ва мудири кафедра мувофиқи шартномаи
мецнатк, ки ба мӯцлати то 5 сол имзо карда мешавад. сурат мегирад. Цангом ищғоли вазифацоикормандони илмию омӯзгорк пеш аз имзои шартномаи мецнатк интихоби озмунк гузаронида
мешавад. Низомнома оид ба тартиби ишғоли вазифацои нишондодашуда аз ҷониби мақомоти
ҷумцуриявии давлатии идораи маориф сурат мегирад.
152.Омӯзгорони муассисацои олии таълимк тибқи тартиби пешбининамудаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон рӯзи кори 6 - соата, цафтаи кори кӯтоцкардашуда ва рухсатии
дарозмуддати мецнатии музднок доранд.
Сарбории таълимии профессорону омӯзгорон аз тарафи муассисаи олии таълимк мустақилона бо
назардошти тахассус ва хусусятцои фаъолияти онцо муайян шуда наметавонад зижда аз 800 соати
таълимиро дар давоми соли хониш дицад.
153.Кормандони илмию омӯзгории муассисаи олии таълимк цуқуқ доранд:
- бо тартиби муқарраргардида ба шӯрои илмии муассисаи олии таълимк интихоб кунанд ва
интихоб шавинд;
- дар муцокима ва халлу фасли масьалацои бо фаьолияти муассисацои олии таълимк алоқаманд
ширкат намоянд;
- аз хадамоти китобхонацо, фондцои иттлоотк, шӯъбацои илму таълим ва цамчунин аз хадамоти
шӯъбацои иҷтимоию маишк, табобати ва шуъбацои дигари сохтории муассисаи олии таълими
мувофиқи оиниомаи он ва (ж) шартномаи коллективи ба таври ройгон истифода баранд;
- мазмуни курсцои таълимиро мутобики сттандартцои давлатии таълимии тацсилоти олк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи таълимии тацсилоти олк муайян кунанд;
- тарзу усул ва воситацои таълимро, ки ба хусусиятцои цар кадоми онцо бештар ҷавобгӯ мебошанд
ва сифати баланди раванди таълимро таъмин менамоянд, интихоб намоянд.
154.Кормандонии илмк-омӯзгорни муассисацои олии таълимк ӯцдадоранд:
- самараи баланди раванди кори омӯзгорк ва илмиро таъмин кунанд;
- онномаи муассисаи олии таълимиро риоя намоянд;
- цангоми бацогузорк ба дониши донишҷӯжн воқеъбинона рафтор кунанд;
- донишомӯзонро дар руцияи мустақилият ташаббускорк тарбия кунанд, қобилияти эҷодии
онцоро инкишоф дицанд;
- арзишцои миллк, умумибашарк ва ахлоқиву маънавиро эцтиром намоянд;
- барои такмили ихтисоси худ пайваста ҷидду ҷацд намоянд.
155.Кормандони илмии муассисацои олии таълимк цуқуқк доранд усулцо ва воситацои
гузаронидани тадқиқотцои илмиеро, ки ба талаботцон бецатарк ҷавоб медицанд, ба қобилияти
инфиродии онцо бештар мувофиқанд ва сифати баланди ҷаражни илмиро таъмин менамоянд,
интнхоб намоянд.
156.Цуқуқу ӯцдадорицои кормандони маъмурию хочагк, инженерию техникк, истецсолк,
таълимию жридицанда ва дигар кормандони муассисаи олии таълимиро қонунгузорк оид ба
мецнат, оинномаи муасисацои таълимии тацсилоти олк муайян мекунанд.
11.Тайжр кардан ва такмили ихтисоси кормандони илмию омӯзгорк
157. Кормандони илмию омӯзгорк дар аспирантура ва докторантураи муассисацои олии таълимк,
муассиса ж ташкилотцои илмк ва цамчунин бо роци вобаста намудани унвончӯжн ба ин муассисаю
ташкилотцо барои навиштан ва дифои рисолаи номзади илм ж доктори илм ж бо роци ба вазифаи
кормандони илмк гузаронидани кормандони соцаи омӯзгорк ҷицати наваштани рисолаи доктори
тайжр карда мешаванд.
158.Муассисаи олии таълимк шаклцои зерини такмили ихтисосро муқаррар мекунад:
- таҷрибаомӯзии илмк, омӯзгорк, эҷодк, аз ҷумла дар корхонацо, институтцои илмк-тадқиқотк,
бюроцои конструкторк, дар муассисацои олии таълимк ва ташкилотцо, аз ҷумла дар хориҷа;
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- рухсатицои эҷодк борои хатми рисолаи илмк;
- такмили ихтисос ва бозомӯзи дар институтцо, дар факултетцо ва марказцои такмили ихтисос ва
бозомӯзии кадрцо;
- бозомӯзк ва таълим дар факултетцо ва курсцои махсуси назди муассисацои таълимии тацсилоти
олк.
159.Давлат муцайж кардани шароити заруриро барои на кам як маротиба дар панҷ сол такмил
додани ихтисоси кормандони илмию омӯзгории ташкилоту муассисацои давлатии системаи
тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро кафолат дода, ба ин
мақсад аз цисоби буҷети давлатк маблағи зарурк ҷудо мекунад.
160.Ихтисоси кормандони илмию омӯзгориро цамчунин аз рӯи шартномае, ки шахсони вокей ва
(ж) цуқуқк бо муассисацои олии таълимк ва муассисацои илмк мебанданд, аз цисоби маблағи
шахсони воқеи ва (ж) цуқуқк метавонад такмил дода шавад.
12.Фаъолияти молиявию хоҷагии муассисаи олии таълимк
161.Муассис (муассисон) бо мақсади таъмини фаъолияти дар оиннома пешбинишуда биною
иншоот, комплексцок амвол, таҷцизот ва цамчунин дигap амволи зарурии истеъмолк, иҷтимок,
фарцангк ва ғайраро бо цуқуқи идораи оперативк ба муассисаи олии таълимк вобаста менамояд.
162.Муассисаи олии таълимк цуқуқи ихтижрдорк кардани маблағу амвол ва дигар намудцои
моликиятеро, ки шахсони вокек ва цуқуқк барояш тӯцфа намудаанд, ба тарикк хайрия додаанд. ж
худ мерос мондаанд, самараи мецнати зецнк ва эчодкориро. ки натиҷаи фаъолияти муассисаи
олии таълимк мебошанд ва цамчунин даромади фаъолияти худ ва объектцои моликняти аз цисоби
ин даромад харидаашро дорад.
163.Муассисаи олии таълимк ғайр аз муассисацои давлатк цуқуқ дорад ба сифати иҷорагир ва (ж)
иҷорадицандаи моликият баромад намояд.
164.Маблағцое, ки муассисаи олии таълимк ғайр аз муассисацои давлатк ба сифати цаққи иҷора
мегирад, барои таъмин ва инкншофи ҷаражни таълим истифода бурда мешаванд.
165.Ваколатцои моликон дар бобати ихтижрдорк намудани амволи давлатии системаи тацсилоти
олк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк нисбати амволи моликияти давлатк ба
мақоми давлатии идораи маориф вобаста карда мешавад, ки ин ваколатцоро цамроци мақомоти
мацаллии иҷроияи цокимияти давлатк, ки муассисацои олии таълимк дар ихтижраш мебошанд,
амалк мегардонад.
166.Маблағро барои фаъолияти таълимии муассисацои олии таълими мақоми давлатии идораи
маориф ж худ мақомоти цокимияти иҷроия, ки ин муассисацо дар ихтижрашон мебошанд, аз
цисоби маблағцои буҷетк мутобиқи супориши давлатк барои тайжр намудани мутахссисон,
бозомӯзк ва такмили ихтисоси кормандон дар асоси меъжрцои муқарраргардидаи давлатк аз
ҷумла меъжрцои идоравк маблоғгузорк мекунанд.
167.Фаъолияти муассисацои олии таълимии ғайридавлатк аз ҷониби муассис (муассисон)
мутобиқи шартноми байни онцо маблағгузорк карда мешавад.
168.Барои тадқиқотцои илмие, ки муассисацои олии таълимии давлатк анҷом медицанд, мақомоти
давлатии идораи маориф ва (ж) мақомоти мацаллии иҷроияи цокимияти давлатк, ки ин
муассисацои таълимии тацсилоти олк дар ихтижри онцо мебошанд, маблағ ҷудо менамоянд.
169.Муассисацои олии таълимии давлатк соцаву тартиби истифодаи маблағеро, ки аз цисоби буҷет
ва манбаъцои дигари маньнакардаи қонунгузорк гирифтаанд, мустақилона муайян мекунанд.
Маблағи дар давраи ҷорк (сол, семоца, моц) истифоданакардаи муассисацои таълимии тацсилоти
олии давлатиро ғайр аз муассисацои буҷетк пас гардонида гирифтан ж худ ба цаҷми
маблағгузории давраи минбаъдаи муассисаи таълимии тацсилоти олк цисоб кардан мумкин нест.
170.Муассисаи олии таълими ғайр аз муассисацои буҷети дар бонкцо ва ташкилотцои дигари
қарздицк суратцисобцо кушода метавонад.
Муассисацои олии таълимии буҷетк тариқи суратцисоби ягона ва суратцисоби маблағцои
ғайрибуҷетии хазинадории марказии Вазорати молияи Ҷумцурии Тоҷикистон ва шӯъбацои
мацалли он хизматрасонк карда мешаванд.
171.Муассисацои олии таълимк мутобиқи оинномаи худ дар соцаи таълим ва соцацои дигар, ба
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шарте ки он бар зижни фаъолияти асосии он набошад, метавонад фаъолияти пулиро ба роц монад.
172.Фаъолияти пулакии таълим дар муассисаи олии таълимк ба ивази фаъолияти таълимк ва дар
доирае, ки барои он аз цисоби буҷет маблағгузорк мешавад, амалк шуда наметавонад. Дар акси
цол маблағи дар натиҷаи чунии фаъолият ба дастомада тибқи қонун мусодира карда мешавад.
173.Масъалацои бастани шартнома барои фаъолияти пулакк аз ҷониби муассисацои тацсилоти
олк дар асоси шартномацое, ки ба қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва оинномаи муассисаи
олии таълимк мухолиф нестанд, ба амал бароварда мешавад.
13. Фаъолияти байналмилалк
174.Цамкории байналмилалии муассисацои олии таълимк дар доираи фаъолияти сижсати
хориҷии давлат ба шариккории цақиқк, эътимоду боварии тарафайн ва ба шартномаю
созишномацои байнидавлатк асос межбад.
175.Мақомоти идораи маорифи цамаи зинацо, муассисацои таълимк цуқуқ доранд бо муассисацои
таълимии хориҷк робитаи бевосита муқаррар намоянд, барномацои байналмилалии таьлимк,
илмк ва илмк-тадқиқотиро амалк гардонад, бо тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон шомили иттицодияцои байналмилалии ҷамъиятии таълимк ва илмк
шаванд.
176.Мақоми давлатии идораи маориф, муассисацои таълимк, корхонаю ташкилотцои таълимии
системаи маориф ба фаъолияти иқтисодии хориҷк бо тартиби муқарраркардаи қонунгузории
Ҷумцурии Тоҷикистон мустақилона амал мекунанд. Онцо мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон цуқуқи дар бонкцо ва дигар ташкилотцои қарздицанда (кредитк) кушодани
суратцисоби асъорро доранд.
177.Асъоре, ки муассисаи олии таълимк аз фаъолияти иқтисодии хориҷк ба даст меоварад,
қонунан моликияти он буда ва ба он цуқуқи ихтижрдории пурра дошта, онро ба истиснои
цолатцои муқаррарнамудаи қонун мусодира кардан мумкин нест. Ин маблағ барои инкишофи
соцаи маориф ва мустацакам кардани заминак моддию техникии он сарф карда мешавад.
14. Цуҷҷатцо доир ба тацсилоти олии касбк ва тацсилоти
касбии баъд аз муассисаи олии таълимк
178.Ба шахсоне, ки тацсилро аз рӯи барномаи таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии
баъд аз муассисаи олии таълимк анҷом додаанд ва аз аттестатсияи ҷамъбастк гузаштаанд, цуҷҷат
дар бораи тацсилоти марбута дода мешавад.
179.Муассисаи олии таълимие, ки аккредитатсияи давлатк дорад, ба хатмкунандагон дар бораи
тацсилоти марбута цуҷҷати намунаи давлатии дорои нишонаи расмии давлатк ва нишонаи
сарисинагии намунаи муқарраршуда медицад. Шакли цуҷҷати намунаи давлатк ва нишонаи
сарисинагиро цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ мекунад.
180.Намудцои зерини цуҷҷатцо муқаррар карда мешаванд, ки хатми зинацои гуногуни тацсилоти
олии касбиро тасдиқ менамоянд:
- дипломи бакалавр;
- дипломи мутахасис;
- дипломи магистр;
- цуҷҷат дар бораи тацсилоти олии касбии нопурра;
- цуҷҷати шакли муқарраршуда дар бораи тацсилоти олии касбии нотамом.
181.Аз рӯи натиҷацои цимояи рисолаи илмк бо тартиби муқаррашуда дипломи номзади илм ж
дипломи доктори илм дода мешавад.
182.Тартиби додани цуҷҷатро дар бораи такмили ихтисос бо роци гузаштани курсцои гуногун
мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд.
183.Муассисаи олии таълимк пас аз гузаштани аттестатсия ва аккредитатсияи давлатк цуқуқи
додани цуҷҷатцои намунаи давлатиро дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд
аз муасисацои олии таълимк пайдо мекунад.
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184.Цуҷҷатцо дар бораи тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон дар тамоми, цудуди
Ҷумцурии Тоҷикистон эътироф карда мешаванд.

Бо қарори Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 3 майи соли 2002
№200 тасдиқ шудааст
Консепсияи
мафцумцои асосие, ки дар Консепсияи миллии маълумоти
Ҷумцурии Тоҷикистон истифода шудаанд
Бонки маълумот маҷмӯи маводцои таълимию иттилоотие, ки тавассути шабакацои гуногуни
техникк ба марказцои компютерк ворид гардида, барои тацлил, иттилоот, омӯзиш, бозомӯзк,
такмили ихтисос ва маълумотгирк истифода мешавад.
Бакалавр - яке аз дараҷацои маълумоти олии касбк.
Валеология - маҷмӯи фанцои таълимк доир ба цифзи саломатии инсон.
Дифференсатсия - тафриқа, таълими тафриқадор, равияцои гуногуни таълимк.
Инноватсия - нав, муҷаддад, навсозк, навгарок.
Интегратсия - цамиарок, якҷояшавк, пайванд.
Коллеҷ - мактаби маълумоти мижнаи касбк.
Консепсия - консепсия, нуқтаи назар, системаи муайяни ақидацо, бунжди назариявии ягон раванд.
Коммуникатсия - коммуникатсия, коммуникативк, гуфтугӯи шифоцк, муколамаи ду ж якчанд
шахс, сухан, ахбор, иттилоот.
Магистр - дараҷаи илмие, ки пас аз супоридани имтицон ж цимояи рисолаи дипломк ба
хатмкунандагони мактабцои олии касбк медицанд.
Маориф - системаи иҷтимоие, ки раванди идораи таълим тарбия, маълумот ва умуман,
маърифати ҷомеаро ба низом медарорад.
Маълумот - равандест, ки дараҷаи фарогирии дониш, малака, мацoрат ва ахлоқи инсонро муайян
мекунад.
Менталитет - менталитет, сифати ақл, фаъолияти маънавк, тарзи тафаккур ва қoбилияти фикрии
инсон: маҷмӯи сифатцoе, ки ба ин ж он халқияту миллат хос аст.
Модернизатсия – модернизатсия ба чизе намуд ва симои муосир бахшидан (модернизатсияи
таълим, модернизатсияи маълумот).
1. Муқаддима
Консепсияи миллии маълумот цуҷҷати муцими давлатк буда, дурнамои сижсати давлaтро дар
соцаи маълумот муайян мекунад ва тамоюлоти инкишофи ин системаи ацамияти
стратегидоштаро дар шароити муносибатцои нави ҷамъиятк ба танзим медарорад. Ҷузъцои
таркибии мазмуну мундариҷаи ин цуҷҷат мақом, мақсад ва вазифацои маълумотро дар марцалаи
нави таърихк муқаррар менамояд.
Дар Консепсия масъалацои дарки худшиносии таърихк, аз худ намудани муқаррароти суннатию
башарк ва дар цамин замина цoсил намудани фаросати олии ворисият ба цувият ва анъанацои
миллк, арзишцои ахлоқию фарцангк, идоракунии демократк, фаъолу пажӯанда будан барои ба
даст овардани комжбицои илм, техника, фарцанг ва ғайра тарцрезк гардидааст.
Консепсия зимни тағйиротцои сифати мазмуну мундариҷаи маълумот барои инкишофи системаи
маориф заминацои нави цуқуқ фароцам меорад, ки дар асоси он қoнун ва дигар муқаррароти
расмии соцаи маориф ва соцацои ба он алоқаманд таҷдиди назар мегарданд ва тацриру такмил
дода мешаванд.
Консепсия тақозо менамояд, ки бо иштироки тамоми вазорату кумитацо, ташкилотцои ҷамъиятк,

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

созмонцои байналмилалк ва шацрвандони ҷумцурк барномацои мухталифи давлатии рушди
соцаи маориф тация, тасдиқ ва aмалкгарданд.
2. Зарурати тация ва қабули Консепсияи миллии маълумот
1.Маълумот аз ҷумлаи проблемацои глобалии асри ХХI буда, дар системацои сижск, иқтисодк ва
иҷтимок самти афзалиятдошта ба цисоб меравад. Ҷумцурии Тоҷикистон цамчун узви ҷомеаи
чацонк ва аъзои Иттицоди Давлатцои Мустақил дар ташкили фазои ягонаи (умумии) маълумот як
қатор цуҷҷатцои муцими давлатиро ба имзо расонидааст, ки тағйирпазирк ва такмил додани
мазмуну мундариҷаи маълумотро тақoзо менамоянд. Дар ин раванд талабот нисбат ба маънавият
ва мацoрати касбии инсон баланд мегардад. Тибқи он бояд низоми сифати нави маълумот эцж
шавад, ки мазмуну мундариҷаи он ба бецдошти сифати инсон асар гузорад, тафаккур, заковати
фитрк, шуури маънавк ва цунари эҷодгарии ӯро ба царакат оварад.
2. Таи дац соли охир мақсаду вазифацои маълумот бо роци ислоцоти ҷузък таҷдиди назар шуда
бошанд цам, вале сифати маълумот, дараҷаи маълумотнокк талаботи шахс, ҷомеа ва давлатро
қoнеъ намегардонад. Дониш, малака ва мацoрати хонандагону донишҷӯжн ба талаботи
стандартцои давлатии маълумот ҷавоб намедицанд. Цoло шумораи зижди кӯдакони синну соли
мактабк ба таълим фаро гирифта нашудаанд, ҷавонони дорои маълумоти мижнаи асоск низ хеле
зижданд. Тамоми соцацои истецсолот ва идора ба мутахассисони касбк эцтижҷ доранд. Дар
мактабцои маълумоти мижнаи цамагонк муаллимон намерасанд. Мутахассисони ҷумцурк ба
такмили ихтисос ва бозомӯзк нижз доранд. Дар мактабцои олии касбии ҷумцурк муаллимони
социбунвон каманд. Тадқиқoтцои илмк дар сатци паст анҷом жфта, аксаран амалк намешаванд.
Цамаи ин тақoзо менамояд, ки мақoм, мақcад, вазифа ва мазмуни маълумот таҷдиди назар шавад,
сифати маълумот бецтар гардад.
3. Бӯцрони амиқе, ки соцацoи мухталифи цажти ҷoмеаи ҷацoниро фаро гирифтааст, маънавияти
инсонро коста гардонид ва ба густариши эцсосцои бадбинк, нафрат, ҷaнгу хунрезк, терроризм,
харобкорк ва ғайра мусоидат намуд. Ҷoмеи ҷацoнк бар хилофи ин ҷаражни номатлуб пеш аз цама
ба гуманизатсияи цажти ҷомеа талош дорад, то ки ба цайси як ангезаи ақлк зуцур намуда,
дурустию ростии ахлоқу андешаи инсонро дар саросари ҷамъият таъмин созад. Ин равандро
гуманизастсияи мазмуни маълумот низ ба низом дароварда, бецтарии цажти инсон ва ҷамъияту
табиатро таъмин карда метавонад. Тоҷикистон цамчун давлати мустақил ва узви ҷомеаи ҷацoнк ба
чунин раванди арзишманд нерӯцoи зецнию ақлонии хешро сафарбар менамояд.
Бо назардошти инцo тацияи Консепсияи миллии маълумот зарурати воқек дошта, ба иҷрои он
тамоми сохторцои сижсию иқтисодк ва иҷтимоии давлат ва ҷомеа масъул дониста мешаванд.
3. Сижсати давлатк ва кафолати давлатии маълумот дар Тоҷикистон
Ҷумцурии Тоҷикистон дар муайян намудани сижсати давлатии маълумот социбихтижр буда,
сижсати давлатии маълумотро дар асоси Конститутсияи (Сарқoнуни) Ҷумцурии Тоҷикистон,
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон "Дар бораи маориф" ва дигар санадцои меъжрию цуқуқии ҷумцурк
ва байналмилалк муайян менамояд. Барои рушди системаи маълумоти Ҷумцурии Тоҷикистон:
- цуқуқи конститутсионии цамаи шацрвандони ҷумцуриро, сарфи назар аз миллат, нажод,
эътиқoд, ҷинc ва забон ба маълумоти босифат, аз ҷумла, ба маълумот ва тарбияи томактабии
барои цама дастрас;
- маълумоти асосии цамагонии цатмк;
- маълумоти мижнаи цамагонк ва ибтидоии касбии барои цама дастрас;
- маълумоти мижнаи касбк, маълумоти олии касбк ва маълумоти баъди хатми мактаби олк дар
асоси озмун, маълумоти иловагк ва маълумоти махсус барои шацрвандоне, ки имконияти мацдуди
саломатк доранд, таъмин менамояд;
- ҷанбаи илмк, дунявк ва башардӯстии маълумотро дар цамаи намуди таълимгоццо (давлатк,
ғайридавлатк, ба истиснои мадрасацo) ба эътибор мегирад;
- ба мубоцисацои динк, мазцабк ва муноқишацoи ацзоби сижск дар муассисацои таълимк роц,
намедицад;
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- ба анъанацои халқи тоҷик, дигар халқцои сокини Ҷумцурии Тоҷикистон, арзишцои
умумибашарк ва фазои ягонаи маълумот алоқаманд будани маълумоти Ҷумцурии Тоҷикистонро
дастгирк менамояд;
- дар бораи муцoфизати цажт ва саломатии кӯдакон, наврасон ва ҷавонон дар кӯдакистонцо ва
таълимгоццо ғамхории цаматарафа зоцир менамояд;
- демократикунонии идораи маълумотро вусъат мебахшад;
- таъмини маълумоти муттасилро кафолат медицад;
- дар цаллу фасли масъалацои гендерк, пеш аз цама, ба социбмаълумот шудани духтарону занон
шароит фароцам меорад;
- муаллимонро аз чицати иҷтимок ва иқтисодк цифз намуда, имтижзцои ба онцо муқарраршударо
амалк мегардонад;
- дар мактабцои мижнаи цамагонии ки тацсилашон ба забонцои ғайридавлатк ба роц мондани
омӯзиши фанцои забон ва адабижти тоҷикк, таърихи халқи тоҷикк ва географияи Тоҷикистонро
зарур мецисобад;
- аз цисоби буҷети давлат соцаи маорифро маблағгузорк менамояд ва барои аз ҷониби шахсони
цуқуқию воқек дастгирк жфтани ин соца шароит фароцам меорад;
- дар доираи стандартцои давлатк бори аввал бепул гирифтани маълумотро дар цамаи
муассисацои таълимии давлатк кафолат медицад;
- сармоягузории ватанию хориҷиро барои инкишофи соцаи маориф ҷалб менамояд;
ба тарбияи кӯдакон, наврасон ва ҷавонони болажқат эътибори махсус медицад;
- кӯдакону наврасони ятиму бепарастор, маъюб ва аз ҷицати ақлонк инкишофнажфтаро дар
паноци худ мегирад;
- инкишофи муассисацои таълимию тарбиявии ғайридавлатиро тацкими қoнунк мебахшад;
- асноди меъжрию цуқуқиро барои гирифтани маълумот тасдиқ, мекунад;
- сифати маълумотро дар цамаи шаклу намуди муассисацои таълимк назорат менамояд;
- инкишофи мактабцои олии касбиро цамчун маркази маълумот, фарцанг, илм ва технология
таъмин мегардонад;
- цамоцангии фаъолияти вазорату кумитацо, ташкилоту муассисацо, мақoмоти цoкимияти давлатк,
мацаллк ва шахсони цуқуқию воқеиро барои рушду нумӯи соцаи маълумот таъмин месозад;
- барои баланд бардоштани масъулияти мақoмоти цoкимияти давлатию мацаллк ва падару
модарон (ж шахсоне, ки онцоро иваз мекунанд) барои вайрон кардани цуқуқцои конститутсионии
бачагон оид ба гирифтани маълумоти асосии цамагонии цатмк чорацo меандешад;
- воситацои ахбори умумро барои тарғиби aмалк намудани мақсаду вазифацои асосии маълумот
сафарбар менамояд.
4. Мафцум, мақсад ва вазифацои маълумот
Маълумот падидаи иҷтимоиест, ки ба иқтисодижт, фарцанг, тараққижти илму техника, цифзи
муцити зист (экология), истецcолот ва сижсат робитаи ногусастанк дорад ва як қисми
ҷудонопазири шуури ҷомеа мебошад.
Маълумот равандест, ки моциятан ба манфиати шахс, ҷамъият, давлат ва табиат нигаронида
шудааст. Социбмаълумот инсонест, ки дар рӯци суннату анъанацои халқи худ, фарцанги миллк,
арзишцои умумибашарк тарбия гирифта, муттасил дар бораи ҷамъият, тафаккури инсон, табиат
ва цифзи он, техника, технология ва тарзи цажти солим, дониш, малака ва мацoрати муназзаму
зарурк цoсил карда, кори шахск ва давлатию ҷaмъиятии хешро дар дараҷаи баланд саришта
мекунад, эцтироми худ ва халкцои дигарро ба ҷo меорад, зиндагии хешро бошуурона ва
мустақилона эҷoд карда, фарзандону пайвандони хешро дар цамин рӯция тарбия мекунад.
Дар цамин замина мақсад аз тация ва қабули Консепсияи миллии маълумоти Тоҷикистон аз инцо
иборат мешавад:
1.Бунжди заминаи (базиси) муосири маълумот дар асоси арзишцои миллию башарк ва дар цамин
замина социбият ба худшиносии таърихию фалсафк, шуури маънавк, ташаккули менталитети
шахсию ҷамъиятк ва ворисият ба арзишцои фарцангию цуввияти миллк.
2. Ворид гардидан ба фазои ягонаи байналмилалии маълумот ва алоқaмандк бо фарцангу
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маърифат ва тамаддуни башарк
Амалк гаштани мақcадцои мазкур ва пайдо кардани мазмуну мундариҷаи нави маълумот ба
риояи принсипцои зерин вобаста аст;
- рӯи кор овардани тацқиқoтцои бунждие, ки дорои арзишцои баланди илмию амалк бошанд,
моцияти фалсафаи маълумоти муосирро кушоянд, равандцои судманди тарбия ва таълимро дар
асоси барномацои нав (инноватсионк) фаро гиранд;
- стандартцои нави давлатии маълумот дар асоси меъжрцои мавҷудаи маълумоти байналмилалк
такмил ва тарцрезк шаванд;
- цамгироии воқеии илм, таълим ва истецcолот ба вуҷуд ояд;
- технологияи ҷадиде ҷорк гардад, ки муқаррароти илмию фарцангк, техникк ва ахлоқию
тарбиявии башариро ба инсон дастрас гардонад, царакати фикри ӯро ба самти фарогирии дониш,
ростию покии ахлоқ, фаросати олк, арзишцои асили миллию башарк равона созад, дастовардцои
илмию техникк ба манфиати инсон ва бехатарии цажти цамарӯзаи ӯ бошад.
- модернизатсияи муттасили системаи маълумот дар асоси моделцои эътирофшуда ва
арзишманди системацои маълумоти ҷацoни мутамаддин танзим жбад.
Бо назардошти мақсад ва принсипцои мазкур вазифаи асосии маълумот дар маҷмӯъ иборат аз
мунтазам қонеъ гардонидани талаботи инсон ба инкишоф, равона кардани қобилиятцои ӯ ба
ҷустуҷӯ ва даржфти тарзи цажти солим, таъмини рушди иҷтимоии ҷамъият, давлат ва цифзи табиат
мебошад.
Маълумот бояд:
- ба инсон шуури маънавк эцж кунад, донишцои зарурк ва арзишцои миллию умумибашариро
омӯзонад, барои цифзи Ватан, забон ва фарцанги миллат омода созад, ба забон, фapцaнг ва
анъанацои миллии халқцои дигар эцтиром ба ҷо оварданро тарбия намояд;
- инкишофи илму фарцанг, техника, иқтисодижту истецсолотро барои инсон, ҷамъият ва давлат
таъмин созад;
- эцтижҷоти инсонро ба маълумоти муттасил дар тӯли цажташ таъмин гардонад;
- технологияи нави аз худ намудани дониш, малака ва мацoратро пайдо намояд;
- барои ба системаи маълумоти ҷaцoнк цамгиро намудани маълумоти ҷумцурк ва ба ин васила аз
худ намудани арзишцои тамаддуни башарк шароит фароцам оварад;
- шаклу усулцои нави мактабдорк ва идоракунии системаи маорифро ташаккул дицад;
- мутахассисони социбмаърифат, олифаросат ва баландпоя, ки фишанги рушди ҷомиаро идора
карда метавонанд, ба камол расонад.
5. Мазмуни маълумот
Асри ХХI марцaлаи нави инкишофи тамаддун аст. Он асри ҷомеаи иттилоотк, коммуникатсия,
техника ва технология, асри муносибати эцтижткорона ба муцити зист ва саломатии инсон аст.
Давраи нави инкишоф, пеш аз цама, цусни тафоцумеро тақозо менамояд, ки навсозицои маълумот
ба манфиати шахc, ҷамъият, табиат ва давлат бошанд.
Тибқи низоми нави маълумот бояд донишцои илмк ба талабот ва шароитцои иҷтимок ва маишии
инсон муфовиқ бошанд, қoнунцои инсоният, ҷамъият ва табиат цамгиро шаванд, мазмуни
маълумот муқтадирии инсонро барои созандагк таъмин гардонад.
Мазмуну мундариҷаи нави маълумот дар нақша, барнома ва дастурцои таълимк инъикос
мегарданд. Мувофиқи синну сол, ҷaцонбинк, қoбилият, завқу хоциш ва маданияти миллии шахc ба
вуҷуд овардани барномаю китобцои дарсии нав ницoят зарур аст.
Вобаста ба ихтисос бояд васеъ ва дақиқ, омӯхтани мероси адабк, фалсафк, афкори педагогии
халқи тоҷик, рижзк, тиб, нуҷум, мусиқк табиатшиноск ва дигар илмцои қадим ба цукми анъана
дарояд.
Барномацои цунаромӯзии мактаббачагон аз рӯи шавқу рағбат бояд пайваста амалк гарданд.
Мазмуну мундариҷаи маълумот барои инсон аз ҷицати илмк мушаххасу асоснок, аз чицати
ахлоқк цуқуқбунжд ва аз ҷицати иқтисодию иҷтимок цавасмандк дошта бошад.
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Дар ин раванд тарбия, ки як қисмати азими мазмуни маълумотро ташкил медицaд, муцаррики
асосии инкишофи шахсият буда, бо мафцуму мазмуни таълим цамгирок ва пайванди ногусастанк
пайдо мекунад. Гуманизатсияи маълумот цамгирок ва пайванди таълиму тарбияро таъмин
мегардонад ва тафаккури созандагию бунждкорк низ аз он сарчашма мегирад. Дар инсон тарбия
намудани малака ва мацoрати дидану шинохтан, шунидану мафцyм кардан, гуфтану амал кардан
ницoят ацамият касб мекунад ва дороии ин цoлатцo асоси инкишоф буда, феълияти инсонро
танзим мебахшад. Такмил додани ин раванди судманд яке аз вазифацои мубраму замонавии
педагогикаи амалк ба цисоб меравад,
Маълумот шахсро аз як зина ба зинаи дигари инкишоф мерсонад. Маълумот дар зинацои аввал чк
қадаре ки бунждк бошад, рушди босифати инсонро дар зинацои минбаъда цамон қадар бештар
таъмин месозад.
Мазмуну мундариҷаи маълумоти томактабк дар муцити оила ва кӯдакистонцo аз инкишофи
қoбилиятцои равонк, ҷисмонк ва фикрии кӯдакон дар асоси арзишцои баланди маънавк
иборатанд. Давлат, ҷамъият ва шацрвандон вазифадоранд, ки ба хотири солимии миллат ва
ҷомеаи солим ба цаллу фасли проблемацои демографк, танзими оила, омода намудани волидон
ба тарбияи кӯдак, танзими цуқуқу вазифацои волидон дар тарбияи фарзанд, паст намудани сатци
камбизоатии шацрвандон, аз ҷумла кӯмаки моддию маънавк ба волидони ҷавон, ташвиқу тарғиби
маърифати педагогк дар байни волидон ва нашри адабижти кӯдакона муваффақ шаванд.
Маълумот цамчун раванд рушди сифатцои инсонро аз рӯзи таваллуд барои як умр таъмин
мегардонад. Идомаи ташаккули шахсияти кӯдак дар оила аз дараҷаи савод, маълумот, маърифату
ҷацoнбинк, тарзи ташкили рӯзгордории волидон, муцайж намудаии шароит ба¬рои парвариши
кӯдакон ва ғайра вобастагк дорад.
Ба мактаб тайжр кардани кӯдакон яке аз вазифацои цатмии волидон аст. Дар ин кор ба ҷуз
кӯдакистонцо марказцои тарбиявк давлатк, хусуск ва Ғ.) ва мактабцои маълумоти мижнаи
цамагонк низ ба онцо бояд жрии амалк расонанд.
Фаъолияти тамоми намуди муассисацои томактабк ба инкишофи кӯдак дар муцити солим
нигаронида мешавад. Усулцои муомила бо кӯдакон бояд қoбили мулоцизаи волидон, олимон,
омӯзгорон, мураббицо, шоирону нависандагон ва тамоми зижижн бошад. Барои гуфтугӯ қолабцои
муомилае эцж гардад, ки асолати забони тоҷикк дар он таҷассум жфта бошад. Мундариҷаи
маълумот дар муцити хонаводагк аз забономӯзк оғоз жбад. Ба ин васила волидон бояд ба
цамбастагии саволу маънавияти фарзандони хеш ибтидо гузоранд.
Кӯдакистонцo бояд дар тарбия ва таълими кӯдакон вазифацои зеринро анҷом дицанд:
- цифзи саломатии кӯдакон;
- муцайж намудани шароит барои инкишофи қoбилятцои равонк, зецнк ва ҷисмонк;
- тарбияи маънавият ва одоби хуби муносибати гуманистк дар синну соли тифлк.
- тайжр намудани кӯдакон аз хурдсолк ба иҷрои вазифацои суннатк дар назди волидон ва ҷомеа;
- ташаккул додани майлу рағбати кӯдакон ба цама гуна амалцои неку шоиста ва пешгирк
намудани рафтору амалцои барои онцo мамнӯъ.
- босифат ва цаматарафа тайжр намудани кӯдакон ба мактаб.
- эътибори махсус ба кӯдакони болажқат.
Мазмуну мундариҷаи маълумоти ибтидок ба он нигаронида мешавад, ки кӯдак тавассути он ба
одаму олам шиносоии бештаре дошта бошад, мецру муцаббат ва дилбастагк пайдо кунад, асосцои
ахлоқ ва донишцоеро, ки барои зинацои минбаъдаи маълумот ва муносибати фардии ӯ бо
ҷамъият ва табиат заруранд, аз худ кунад. Дар ташаккули кӯдакони ин синну сол омӯзиши забон,
адабижт, таърих, суруду мусиқк, ахлоқ, инсон ва муцити зист нақши асоск хоцанд дошт.
Маводи таълимк дар зинаи ибтидок бояд мушаххасу шавқoвар ва ибратомӯз бошад, дар
хонандагон малакацои худшиносию худогоциро таъмин кунад. Кӯдак дар ин синну сол он чизеро
аз худ кунад, ки ба инкишофи имрӯзи ӯ мусоидат намояд. Мустақилона ҷустуҷӯ намуданро дар
цамин синну сол ба онцo бояд омӯзонд. Вақти бештари кӯдаконро ба цифзи маводи пурмаънк,
луғату истилоцoти зарурк, цисоб, цифзи саломатк ва бехатарии цажт, расмкашк, бозицои
серцаракат, супоришцои тафаккурро тацрикдицанда ва ғайра сарф бояд кард. Мазмуни матн ва
супоришоти китобцои дарск барои кӯдак намунае бошад, ки тимсоли онро вай берун аз китоб низ
пайдо карда тавонад.
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Асоси мундариҷаи маълумотро дар мактабцои маълумоти мижнаи умумк омӯзиши забони
модарк (тоҷикк), адабижт, ахлоқ, забонцои хoриҷк, рижзк, таърих, ҷомеашиноск, география,
биология, физика, химия информатика, санъат, технология, валеология ва ғайра ташкил
медицанд, ки доир ба цар кадоми он стандартцои давлатии таълим тация ва тасдиқ мегарданд
Таълими фанцои мазкур дар асоси таълими тафриқaдор ва ж цамгиро ба роц монда мешаванд.
Мазмуну мундариҷаи маълумоти ибтидоии касбк, мижна ва олии касбк аз пайванди дониш бо
касб, шуғл ва истецcолот таркиб жфта,таълими фанцо дар асоси дониш ва технологияи баланди
касбк тарцрезк мегардад.
Касбомӯзии донишҷӯжн дар мактабцои олии касбк мувофиқи моделцои муосири маълумот сурат
мегиранд.
Фанцои забон ва адабижти тоҷик аз муцити хонаводагк cap карда, то зинацои охирини маълумот
дар асоси маводи асил, мероси пурарзиши адибони гузаштаю муосир омӯзонида мешавад.
Осори суханварони бузурги дунжро низ дар тарҷумацои бецтарин аз кӯдакистонцo cap карда бояд
омӯхт. Дар синфцои ибтидок низ ҷои маводцои камарзишро бо осори устодони сухани гетк пур
кардан лозим аст, чунки дунжшиносии кӯдак аз шинохти адибону фарцангижни дунж ибтидо
мегирад.
Забономӯзии кӯдакону наврасон ва ҷавонон дар тамоми зинацои маълумот ба таълими
сухандонию суханшиносию суханварк бояд омезиш жбад. Тарзцои гуногуни бажн амалан
омӯзонида шаванд. Мактабижн услуби расмк-коргузориро комилан фарогир бошанд, имлои
забони тоҷикиро риоя намоянд, хати меросиро хонда тавонанд.
Омӯзиши забонцои хориҷк, махсусан, руск, англиск ва арабк дар цамбастагк бо забони модарк аз
синфцои ибтидок оғоз межбад ва тамоми марцалацои маълумотро фаро мегирад. Зарурати
омӯзиши забони хориҷиро цамчун сарчашмаи дониш барои омӯхтани илму фарцанги дунж,
прогресси илмию техникк ва воситаи муоширати байни миллатцo бояд ба эътибор гирифт.
Омӯзиши таърих, бахусус, таърихи халқи тоҷик, марцалаи асосии худогоции таърихию фарцангии
наcли оянда аст, ки аз боғча то мактаби олк давом мекунад. Таълими таърих аз таърихи зодгоц,
ноция, шацр, вилоят оғоз жфта, минбаъд таърихи кишвар ва таърихи дунжро фаро мегирад. Яъне
таълими таърих мактабижнро аз худшиносии мацаллк ба худшиносии миллк ва дунжшиноск
мерасонад.
Омӯзиши таърихи халқцои дунж аз мактаби ибтидок оғoз жфта, дар синфцои боло цам бо роци
цамгарок (интегратсия) ва цам бо роци таълими тафриқaдор (диференсатсия) сурат мегирад.
Фанни ахлоқ яке аз фанцои цатмии таълимк дар цамаи зинацои маълумот ба цисоб меравад ва дар
цамбастагк бо соцацои мухталифи цуқуқ, таълим дода мешавад. Рафтор, гуфтор ва кирдор дар
доираи меъжрцои ахлоқие, ки ҷомеа ва давлат тавассути қoнун барои инсон муайян кардаанд,
омӯзонида мешавад. Дарсцои ахлоқ танцo барои хондани панду андарз набуда, балки гуфтугӯи
озоду мақcадноки муаллиму хонанда (донишҷӯ) дар доираи меъжрцои ахлоқ ва цуқуқцоест, ки
риояи онцоро цар як шацрванд вазифадор аст. Хонан¬да ва ж донишҷӯе, ки аз ахлоқ бацои
ғайриқаноатбахш дорад, то ислоци он ба синф ж курси дигар гузаронида намешавад. Меъжрцои
ахлоқ дар асоси қoнун ва дигар асноде, ки цуқукцои шацрвандонро ба танзим медароранд, дар
низомнома ва оинномацои муассисацои таълимк муқаррар мегарданд.
Барои танзими оила ва вусъат бахшидани цаллу фасли масъалацои демографк дар синфцои боло
ва мактабцои маълумоти касбк ҷорк намудани омӯзиши масъалацои демографк ба мақcад
мувофиқ аст.
Яке аз цaдафцои маълумот ин расидан ба сатци маълумоти дунжист. Бинобар ин фанцои рижзк,
физика, кимиж, биология, технология, нуҷум ва ғайра дар доираи барномацое таълим дода
мешаванд, ки мазмуну мундариҷаи онцo ба мазмуну мундариҷаи маълумоти ҷацoнк мувофиқ
бошанд. Дар ин сатц лозим аст, ки барномацои таълим ва китобцои дарсии ин фанцo бо роци
цамгарок ва модернизатсияи маълумот таълиф жбанд. Моделцои муосири барномацои таълимк,
китобцои дарск, усулцои омӯзиш (технологияи таълим) тация ва таълиф шаванд. Дар ин самт
модернизатсияро на ба маънои нусхабардорк, балки бо роци эҷодк ва цамкорк бо Иттицoди
Давлатцои Мустақил ва дигар мамлакатцои дунж амалк бояд кард. Танцo ба роц мондани цамкории
илмк, фарцангк ва маърифатк Тоҷкистонро ба маълумоти сатци ҷацонк ворид намуда,
рақобатпазирии сифати маълумотро таъмин мегардонад.
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1. Сохтори маълумот
Системаи маълумот дар Ҷумцурии Тоцикистон аз таълим ва тарбияи томактабк, маълумоти
мижнаи цамагонк, маълумоти ибтидоии касбк, маълумоти мижнаи касбк, маълумоти олии касбк,
маълумоти пас аз хатми мактаби олк ва маълумоти иловагк иборат аст.
Таълиму тарбияи томактабии кӯдакон дар оила, кӯдакистонцои оилавк, давлатк, ғайридавлатк ва
дигар муассисацои ба он баробар ташкил мегардад.
Оила заминаи нахустини ташаккули шахc ва оғози раванди маълумот дар парвариши кӯдак аст.
Кӯдакистон муассисаест, ки барои инкишофи кӯдак муцити солим фароцам меорад. Маълумоти
ин сатц тавассути забони шевою гуворо, анъанацои миллк, муколамa аз рӯи расму суратцo,
шунидани мусиқк, қироати шеъру афсона, риояи бехатарии цажт, бозк, сайру сажцат, расмкашк,
тамошои театр, кино, телевизион ва ғайра ба худшиносию дунжшиносии кӯдакон ибтидо
мегузорад.
Маълумоти мижнаи цамагонк пойдевори системам иҷтимоию иқтисодии ҷомеа ба цисоб меравад
ва дараҷаи маълумотнокии миллатро муайян карда, дар маҷмӯъ наcли ҷавони ояндасози
миллатро ба цажт тайжр менамояд. Сохтори маълумоти мижнаи цамагонк чунин аст:
1. Маълумоти ибтидоии цамагонк (синфцои I - IV 4 сол идома жфта, аз инкишофи он
тасаввуротцое, ки кӯдакон доир ба одаму олам дар давраи томактабк цoсил кардаанд, шурӯъ шуда,
одоби муомила, хондан, навиштан, цисоб кардан, расмкашк, муцити зистро меомӯзанд.
Кӯдакон доир ба таърих, география, табиатшиноск, цифзи саломатк ва ғайра дар цамин зина
маълумоти ибтидок цoсил мекунанд.
2. Маълумоти асосии цамагонк (синфцои V - IХ) равандест, ки бояд тавассути он мактаббача ба
мафцумцои "Ман"-у "Дунж" сарфацм равад, мақсадцои маънавии худро мустақилона муайян созад,
тарзи цажти солимро дарк карда, вазифа ва цуқ|уқцои хешро донад. Дар ин зинаи маълумот ӯ аз
дараҷаи саводомӯзк тадриҷан ба дараҷаи маърифатк расад. Маълумоти ин зина ба муносибатцои
фаъолу муфид ва зарурк цoсил кардани кӯдакону наврасон барои муомила карда тавонистан бо
цамсолону калонсолон дар мактаб, хона ва ҷoйцои ҷамъиятк мувофиқ бошад.
Маълумоти асоск бояд кӯдакону наврасонро ба маърифате социб гардонад, ки дороии он
худидоракунк, интихоби касб, шуғли дӯстдошта, эцтироми илму фарцанг, анъанацои миллк,
эътиқoд ва ахлоқи цамидаи кӯдакро таъмин созад. Барои алоқаманд будан бо тамаддуни башарк
яке аз забонцои хориҷиро омӯзад ва донад.
Маълумоти асоск барои цамаи шацpвандони ҷумцурк цатмк аст.
3. Маълумоти мижнаи цамагонк (синфцои Х-ХI) равандест, ки тавассути он қoбилиятцои ақлонию
ҷисмонии мактаббачагон инкишоф жфта, онцo имконияти амалк кардани мақсадцои дар зинаи
асосии маълумот пешгузоштаи худро васеъ мегардонанд.
Маълумотцои ин сатц, ба наврасон барои амиқтар омӯхтани фанцои интихобшуда имконият
фароцам меорад, барои дастрас намудани зинацои олии маълумот онцoро цавасманд мегардонад.
Бинобар ин тацсил дар мактабцои маълумоти мижнаи цамагонк мувофиқи майлу хоциш ва
қобилияту завқи наврасон ба равияцо ҷудо мегардад. Мақсади ташкили тамоилцо фароцам
овардани шароит барои инкишоф, шахсият пайдо намудани наврасон ва рушди камолоти
маънавии онцо мебошад. Мацдуд кардани цуқуқи онцо барои гирифтани маълумоти мижнаи
цамагонк раво нест.
Барои расидан ба сатци маълумоти байналмилалк маълумоти мижнаи цамагонк тацcили 12-соларо
тақозо менамояд, ки цангоми гузариш ба он шароиту имкониятцои воқеии мактаб ва
шацрвандонро низ ба эътибор гирифтан зарур аст. Имрӯз аксарияти мамолики дунж тацcили 12соларо пазируфтаанд. Барои чунин сохтори мактабцo барномаю китобцои дарсии нав, дастурцои
методк ва дигар воситацои таълимк лозиманд. Вале шароити мавҷуда масъалаи гузариш ба
тацсили 12-соларо цаллу фасл карда наметавонад, чунки афзудани шумораи кӯдакон, нарасидани
синфхонацo, мутахассисон, муцайж набудани шароити якхелаи таълим ва ғайра имкон намедицад,
ки мактабцо саросар дар як вақт ба тацсили 12-сола гузаранд. Барои қабули ин сохтор афкори
умум ва тайжрии ҷиддк лозим аст. Дар марцалаи аввал Академияи илмцои педагогк асосцoи илмк,
педагогк, психологк ва иқтисодии сохтори мазкурро бояд мавриди барраск қарор дицад. Гузариш
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ба таълими 12-соларо цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян менамояд.
Маълумоти ибтидоии касбк талаботи инсон, ҷамъият ва давлатро ба тамоми касбцои зарурк
таъмин менамояд. Низоми маълумоти ибтидоии касбк ба талаботи бозори мецнат бояд мувофиқ
бошад.
Мутахассисони ин дараҷаи маълумот тавассути омӯзишгоццoи касбк-техникк, марказцои таълимк,
мактабцои маълумоти мижнаи цамагонк, курсцои таълимк ва дигар муассисацои таълимии ба инцo
баробар тайжр карда мешаванд. Ба чунин муассисацои таълимк ҷавонон пас аз хатми мактаби
асоск ва мактаби маълумоти мижнаи цамагонк қабул мегарданд.
Барои шахсоне, ки бо сабабцои гуногун маълумоти асоск ж касбк нагирифтаанд, мувофиқи майлу
хоцишашон курсцои касбомӯзк ташкил шуда, ба онцo шацoдатнома ва ж сертифакат медицанд. Ба
хатмкунандагони мактабцои маълумоти мижнаи цамагонк дар баробари шацoдатномаи
маълумоти мижнаи цамагонк сертификат ж гувоцномаи тахассуск дода мешавад. Стандарти
давлатии маълумоти ибтидоии касбк дар заминаи фарцанги миллк тация шуда, бояд ба сатци
маълумоти байналмилалк мувофиқ бошад.
Мӯцлати тацcил дар омӯзишгоццoи касбк-техникк ва дигар омӯзишгоццои ба цамин сатц баробар,
ки маълумоти мижнаи цамагонк низ медицанд, на камтар аз 3 сол аст.
Маълумоти мижнаи касбк дар заминаи маълумоти асоск, маълумоти ибтидоии касбк ва мижнаи
цамагонк дар мактабцои мижнаи касбк (омӯзишгоццои касбк, техникумцo, коллеҷцo ва дигар
муассисацои ба инцo баробар) ва ж дар заминаи муассисацои таълимии маълумоти олии касбк ба
роц монда мешавад.
Мутахассисони дорои маълумоти мижнаи касбк дар соцацои мухталиф ба сифати мутахассиси
хурд машғули кор мешаванд.
Маълумоти мижнаи касбк ҷавононро барои гирифтани маълумоти олк цавасманд мегардонад.
Онцoе, ки коллеҷу техникумцoро бомуваффақият хатм мекунанд, имконияти давом додани
тацcилро дар мактабцои олк аз рӯи барномацои махсус, бо назардошти кам кардани мӯцлaти
тацсил пайдо менамоянд. Тацсил дар баъзе муассисацои маълумоти ибтидоии касбк танцo дар
заминаи маълумоти мижнаи цамагонк сурат мегирад.
Барои ба сатци байналмилалк мувофиқ намудани маълумот техникумцои мавҷуда тадриҷан ба
коллеҷцо табдил дода мешаванд. Коллеҷцо метавонанд дар сохтори мактаби олк ва ж мустақил
бошанд.
Маълумоти олии касбк сатци баланди инкишофи инсон, нумӯи нисбатан пурраи қoбилиятцои
инфиродии шахc, маънан ва ҷисман тайжр намудани ӯ ба мецнати мустақилона ва бошуурона,
зиндагии шахск ва иҷрои вазифацои ҷaмъиятию давлатк мебошад.
Маълумоти олии касбк ба донишҷӯжн пеш аз цама бояд одамият омӯзонад, ба онцo сифатцои олии
инсонк, камолоти маънавк, дониши амиқ тафаккури эҷодк ва мацорати касбк бахшад ва цамчун
фишанги асосии идоракунии сижсату иқтисодижт ва иҷтимоижт бошад.
Донишҷӯжн ба маълумоти олии касбк дар донишгоц, академия, донишкада, консерватория ва
дигар муассисацои таълимии ба инцo баробар дар асоси Принсипи бисжрзинагк фаро гирифта
мешаванд. Дар цар як зинаи маълумот донишҷӯ социби дараҷаи (бакалавр, мутахассис, магистр)
муайяни маълумот мегардад.
Бакалавр мутахассиси маълумоти олидор аст, ки доир ба назария ва амалияи самти ихтисосаш
дониш, малака ва мацорати касбк цoсил кардааст. Шацрванде, ки маълумоти дараҷаи "бакалавр"
дорад, аз рӯи ихтисосаш ба вазифацoе, ки сатци маълумоти олии касбиро талаб мекунанд, ба кор
қабул карда мешавад. Мӯцлати тацсил барои гирифтани дараҷаи "бакалавр" на кам аз 4 сол (барои
соцаи тиб на кам аз 5 сол) аст. Бакалавр дар зинацои дигари маълумоти олии касбк цуқуқи идомаи
тацсил дорад.
Магистр баъди гирифтани дараҷаи "бакалавр", тацсилро дар магистратура на кам аз 2 сол давом
медицaд ва пас аз гузаштани аттестатсияи ҷамъбастк дараҷаи "магистр" мегирад. Магистр, асосан,
ба соцаи муайяни илм машғул шуда, корцои илмк-тадқиқoтк мебарад ва аз рӯи ихтисосаш дар
муассисацои таълимк, илмк ва дигар вазифацое, ки ба сатцo маълумоташ мувофиқанд, кор
мекунад.
Дар мактабцои маълумоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон мисли дигар давлатцои Идтицoди
Давлатцoи Мустақил ба шахсоне, ки 5 сол (ба истиснои донишгоци тиббк) тацсил намуда, аз
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аттестатсияи ҷамъбастк бомуваффақият мегузаранд, дипломи дараҷаи "мутахассис" дода мешавад.
Мактабцoи олии касбии ҷумцурк дар сатци мутахассиси хурд низ кадр тайжр мекунанд. Сатци
маълумоти мазкур ба сатци маълумоти мижнаи касбк ж маълумоти олии нопурра баробар аст, ки
муцассил пас аз ду соли тацcил (барои соцаи тиб аз се соли тацсил) ба он муваффақ мегардад.
Барои ба низом даровардани касбу вазифацои тахассуск бо дарачацои маълумот цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон бояд номгӯи вазифацои тахассусии цамаи соцацоро мувофиқи дараҷацои
маълумоти касбк тасдиқ намояд, то ки сатци маълумот бо вазифацои тахассусии шацрвандон
муайян ва мувофиқ гардад.
Барномацои таълимк дар мактабцои олии касбк дар асоси модернизатсияи маълумот, моделцои
муосири, таълим, талаботцои Консепсияи мазкур ва бо назардошти сатци байналмилалии
маълумот аз нав тация ва тасдиқ мешавад.
Минбаъд бозомӯзк ва такмили ихтисоси мутахассисони маълумоти олидор дар заминаи
мактабцои олии ҷумцурк гузаронида мешаванд.
Маълумот пас аз хатми мактаби олк (аспирантура, докторантура) хусусияти инфиродк дошта, бо
роци худталошк, нумӯи қoбилиятцои баланди инсон барои донишофарк ва кашфижтцои илмк
нигаронида шудааст.
Маълумоти иловагк фарогирии тамоми шацрвандон ба дониш техника ва технологияи нав,
эҷодкорк, даржфти ихтисоси нав, бозомӯзк, такмили ихтисос ва ғайра мебошад, ки онро шахc дар
мактаб цангоми тацсил, пас аз хатми мактаб ва баъди гирифтани диплом низ социб шуда
метавонад.
Маълумоти иловагк бо мақcади тақвият бахшидани маълумоти базавк, мутобиқ сохтани шахc ба
муцити нави иҷтимок, маънан ва ҷисман дастгирк намудани ӯ дар шароити нави муносибатцои
истецсолк, самаранок ба манфиати шахc, ҷомеа ва давлат гузаронидани вақти холии шацрвандон,
ривоҷи илму фан ва истецсолот ташкил карда мешавад. Маълумоти иловагк новобаста ба синну
сол ва мацдудият барои тамоми шацрвандон дар шаклу намудцои гуногун пешницод мегардад:
1. Маълумоти иловагии баъдидипломк барои шацрвандоне, ки ин ж он зинаи маълумоти касбк
(маълумоти ибтидоии касбк, маълумоти мижнаи касбк, маълумоти олии касбк)-ро гузашта,
социби ихтисоси муайян гаштаанд. Шацрвандон тавассути мактабцои олк ж курсцои махсуси
таълимй барои гирифтани ихтисоси дигар аз нав тацсил ва ж бозомӯзк мекунанд. Курсцои
кӯтоцмуддати касбк низ имконият медицад, ки шацрвандон вобаста ба талабу дархости бозори
мецнат касбашонро дигар карда, социби ихтисоси нав шаванд.
Чунин намуди курсцо дар сохтори омӯзишгоццои касбк-техникк, марказцои таълимк, марказцои
иҷтимок–социбкорк ва ж дар назди муассиса ва корхонацои давлатию ғайридавлатк таъсис
межбанд.
2. Маълумоти иловагк барои ихтисосе, ки шацрванд мувофиқи он машғули кор асту дониш,
малака ва мацорати хешро дар семинару курсцои махсуси такмили ихтисос, академия,
донишкадаю донишгоццо, марказцoи таълимк ва тавассути таълими фосилавк (дистанcионк)
такмил медицад.
3. Барои донишҷӯжни мактабцои олк шаклу намудцои гуногуни маълумоти иловагиро пешбинк
мекунад: маълумоти иловагк барои гирифтани ихтисоси дуюм бо назардошти қобилияти
донишҷӯ ва зижд намудани мӯцлати тацсил, монанди тарҷумон-омӯзгор, писхолог-цуқуқшинос,
технолог-тарҷумон, рӯзноманигор-тарҷумон, агроном-муцандис, муаллими забони тоҷикк бо
ихтисоси иловагии забони руск ва ж англиск, муаллими синфцои ибдидок бо ихтисоси иловагии
забони англиск,руск ва ж тоҷикк ва ғайра, маълумоти иловагие, ки тавассути курсцои кӯтоцмуддат
донишҷӯ социби ин ж он касб мегардад (курсцои махсуси дӯзандагк, компютерк, ронандагк,
рассомк,коргузорк, муцoсибк ва ғайра) ва ба ӯ дар ин хусус сертификат дода мешавад.
4. Маълумоти иловагк барои кӯдакону наврасон дар заминаи маълумоти мижнаи цамагонк дар
мактабцo. Академияи хурди илмцo, марказцои фарцангк, касбинтихобкунк, техникк, варзишк,
кишваршиноск ва ғайра ташкил жфта, маълумоти ибтидок, асоск ва мижнаи онцoро пурра
мегардонад ва барои интихоби касб заминаи устувор фароцам меорад. Муассиси чунин муассисацo
давлат ва шахсони цуқуқию воқек буда метавонанд, ки дар асоси литсензияи Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон, идора ва шуъбацои маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк цуқуқи фаъолият
кардан доранд.
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7. Роццои амалк гардонидани Консепсияи миллии маълумот

Омилцои асосии амалк гаштани Консепсияи милии маълумот инцоянд, ки давлат асосцои
цуқуқии онцоро тацким мебахшад:
Омилцои цуқуқк
Ворид намудани тағйироту иловацo ба қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи маориф.
Тацияи санадцои дигари цуқуқию меъжрк барои инкишофи муассисацои таълимк, аз ҷумла
муассисацои хусусии таълиму тарбия, пайдо намудани имтижзцo дар андозбандии соцаи маориф
бо мақсади таъмин намудани рақoбатпазирии маълумот дар Ҷумцурии Тоҷикистон.
Омилцои иқтисодк
Дар Қoнуни Ҷумцурии Тоҷикистон "Дар бораи буҷети давлатк" цамчун соцаи афзалиятдошта
эътироф намудани соцаи маориф.
Тация ва тасдиқи меъжрцои муосири музддиции кормандони соцаи маориф.
Тацияи барномацои иқтисодк барои дастгирии рушди соцаи маориф.
Ба вуҷуд овардани рақoбат дар бозори хизматрасонии соцаи маълумот.
Омилцои ташкилк
Тацияи барномаи комплекск барои амалк намудани Консепсияи миллии маълумоти Ҷумцурии
Тоҷикистон.
Такмили минбаъдаи стандартцои давлатии маълумот.
Тацияи барномацои давлатк доир ба модернизатсияи маълумот ва ба цалли проблемацои соцаи
маориф ҷалб намудани тамоми ҷомеа.
Тайжр намудани гузориши Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон "Дар бораи нерӯи зецнии миллат"
Чорабиницои тиббк доир ба пешгирии беморицo дар муассисацои таълимк барои цифзи
мунтазами саломатии кӯдакон ва наврасон.
Ташкили низоми сифатан нави системаи оморк ва иттилоотк, ки ба талаботи байналмилалк
ҷавобгӯ бошад.
Вазорати маориф цаллу фасли масъалацои зерини соцаи маорифро амалк мегардонад:
ворид намудани тағйиротцои сифатк ба мазмуну мундариҷаи маълумот тавассути:
- гуманизатсияи мазмуни маълумот;
- такмили стандартцои давлатии маълумот;
- аз нав тация намудани нақшаю барномацои таълимк, китобцои дарск ва дастурцои таълимк;
- тацияи талаботи ягонаи тарбияи кӯдакону наврасон дар оила, мактаб ва ҷамъият;
- ташкили системаи корцои тарбиявие, ки волидон ба сифати шарики мактабу муаллим ширкат
меварзанд.
Назорати доимии сифати дониш, малака ва мацoрати хонандагону донишҷӯжн дар цамаи намуди
муассисацoи таълимии ҷумцурк;
Тавассути аттестатсия ва аккредитатсия бацoи давлатк додан ба раванди таълиму тарбия ва сифати
тайжр кардани мутахассисон дар цамаи намуди таълимгоццoи ҷумцурк.
Якҷоя бо вазорату кумитацо, мақомоти идоракунии мацаллк, ташкилоту муассисацо, шахсони
цуқуқию воқек:
тадбирцои амалк намудани Консепсия ва барномаи рушди соцаи маорифро тация намуда, иҷрои
онцoро таъмин мегардонанд;
низомномаи нави пардохти музди мецнати кормандони системаи педагогиро аз рӯи принсипи
фаъолият ва нақши мутахассис дар ҷаражни таълиму тарбия (аз рӯи талаботи стандартцои
давлатк) тация ва барои тасдиқ ба Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон пешницои менамоянд;
системаи маълумоти Тоҷикистонро бо роццoи зерин ба системаи маълумоти ҷацoнк цамгиро
менамоянд;
- васеъ намудани цамкории байналмилалк дар соцаи маълумот;
- вусъат бахшидан ба модернизатсияи системаи маълумот дар асоси системацои маълумоти
пурарзиши ҷацoни мутамаддин;
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- ҷорк намудани компютеризатсияи системаи маълумот;
- таъсис додани Марказцои компютерк дар шацру навоцк ва мактабцои олии ҷумцурк бо мақсади
ташкил намудани Бонки маълумот барои тацлил, алоқa, цамкорк ва бозомӯзию такмили ихтисоси
кадрцo;
- таъсиси Шӯрои цамоцангсозии фаъолияти муассисацои таълимк дар Ҷумцурии Тоҷикистон;
- ширкат ва мавқеъ доштан дар кори якҷояи инсоният барои инкишофи имкониятцoи судманди
қoбилияти инсон.
Роцу усулцои нави тайжр кардани кадрцо ва такмили ихтисоси онцoро ба ин тарз ҷорк менамояд:
цамгироии маълумоти мижнаи цамагонк ва мижнаи касбк, бахусус мактабцои равиядор, бо
мактабцои олии касбк;
ҷорк намудани таълими фосилавк дар донишгоццo, донишкадацo ва дигар таълимгоццои ҷумцурк
барои бозомӯзк, такмили ихтисоси кадрцo, гирифтани маълумоти мижнаи махсус, маълумоти
олии касбк ва ихтисоси дуюм (барои донишҷӯжн ва дигар хоцишмандон);
таъсис додани кафедраю лабораторияцo дар сохтори мактабцои маълумоти мижнаи умумии
равиядор, гимназияю литсейцо. Марказцои маълумоти иловагк, Академияцои хурди илмк ва
ғайра;
цамкории кафедрацои методикаи таълим бо мактабцои маълумоти мижнаи цамагонк бо мақсади
ошнок бо мацoрати касбк, аз худ кардани моделцои нави таълим ва усулцои фаъоли
(интерактивии) таълим;
дар хориҷи кишвар ба роц мондани таҷрибаомӯзии профессорону устодони кафедрацои
технологк, методикаи таълим ва ба воситаи аспирантура ва докторантура дар хориҷи кишвар
тайжр кардани мутахассисони ин соца;
дар заминаи мактабцои олии касбк гузаронидани курсцои такмили ихтисоси мутахассисони цамаи
зинацои маълумот (мижнаи цамагонк, ибтидоии касбк, мижнаи касбк ва олк) мутахассисони
гуногунсоца, аз ҷумла дар кафедрацои методика, педагогика ва равоншиносии донишгоццои
омузгорк ба роц мондани бозомӯзии мураббицо, омӯзгорон ва роцбарони мактабцо;
ҷорк намудани ихтисосцoи иловагк барои донишҷужни қoбилиятнок (иқтисодчк бо ихтисоси
иловагии цуқуқшинос, технолог бо ихтисоси иловагии химия ж биология, забони тоҷикк бо
ихтисоси иловагии забони англиск ж руск, технолог-тарҷумон, филолог-тарҷумон ва ғайра);
Қонеъ намудани нижзмандии шахcу ҷомеа ба инкишоф ва омӯзиши илму фарцанги дунж:
иштироки тамоми институтцoи сижск", иқтисодк ва иҷтимоии ҷомеа дар тарбияи кӯдакон
(педагогизатсияи муцити ҷамъиятк);
тацияи барномаи давлатии "Кӯдакону наврасони Тоҷикистон" барои кӯдакону наврасони ятиму
бепарастор, маъюб ва болажқат;
ба таълим пурра фаро гирифтани кӯдакони синну соли мактабк;
ба роц мондани омӯзиши забонцoи пацнгаштаи дунж, аз ҷумла забонцои англисию руск, арабк,
немиск, романк ва забонцoи давлатии мамлакатцoе, ки бо Тоҷикистон робитацoи фарцангк ва
иқтисодк доранд, аз ҷумла забонцои чинк, циндк, туркк, урду ва ғайра;
Муаллим ва мураббк барои иҷрои Консепсияи мазкур социби чунин сифатцо буданро ӯцдадор
бошанд;
асосцoи назарк ва амалии ихтисоси худро хуб донанд, педагогика, равоншиноск ва методикаи
таълимро фаро гирифта бошанд;
шахсияти шогирдони худро эцтиром намоянд;
ҷацoнбинк ва диди васеи илмк дошта бошанд;
раванди тарбия ва таълимро эҷодкорона ба роц монанд;
сифати таълиму тарбияро натиҷаи ницoии фаъолияти хеш донанд;
ба стандартцoи давлатии маълумот ҷавобгӯ будани дониш, малака ва мацopати шогирдони хешро
кафолат дицанд.
8. Натиҷагирк аз Консепсияи миллии маълумот

Татбиқи амалии Консепсияи мазкур цаллу фасли масъалацои зеринро таъмин мегардонад;
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1.Омӯзиши амиқ ва иҷрои нишондодцoи Консепсия педагогизат¬сияи муцити ҷамъиятиро таъмин
сохта, доир ба мақсад ва вазифацои нави маълумот афкори умум ба вуҷуд меорад. Маълумот
барои шахс, давлат ва ҷамъият цамчун дороии моддию маънавк ва раванди бо низоми инкишоф
қабул мегардад.
2.Заминаи (базис) муосири маълумот, ки дар асоси арзишцoи фарцанги миллию башарк сохта
мешавад, менталитети наслцоро ба дараҷаи худшиносии таърихию фалсафк расонида, ворисияти
наслцoи ояндаро ба арзишцoицoи миллк таъмин месозад.
3.Маълумоти босифат ташкили тарзи цажти солимро ташаккул дода, ба цаллу фасли масъалацoи
демографк ва танзими оила асар мегузорад.
4.Риояи меъжрцoи ахлоқк талаботи цатмии давлат ва ҷомеа гашта, сатци маънавияти ҷомеа баланд
мегардад.
5.Тарбия бо мазмуни таълим цамгирок ва пайванди ногусастанк пайдо карда, гуманизм - дӯст
доштани инсон, эцтироми мақом ва муцити моддию маънавии вай цадафи асосии тарбия қарор
мегирад.
Педагогикаи амалк ба ташаккули малака ва мацорати дидану шинохтан, шунидану дарк кардан ва
гуфтану амал намудани афроди ҷомеа ноил мегардад.
Тарбияи шацрвандии насли ҷавон бецтар шуда, мафцумцoи дӯст доштани зодгоц, сарзамин, Ватан
цамгирок пайдо мекунанд.
6.Шумораи муассисацoи томактабк зижд шуда, кӯдакон тавассути марказцoи алоцида,
кӯдакистонцoи оилавк (хусуск), давлатк ғайридавлатк, мактабцoи маълумоти мижнаи цамагонк ва
ғайра ба мактаб тайжр карда мешаванд. Масъулияти волидон ба тарбия ва ба мактаб тайжр
кардани кӯдакон баланд мегардад. Барои тарбияи томактабии кӯдакон китобцoи таълимии
босифат тация ва нашр мешаванд.
7.Дар сатци маълумоти ибтидок тамоми кӯдакони ин синну сол ба мактаб фаро гирифта шуда, дар
хондан, навиштан, цисоб кардан, риояи бехатарии цажт ва фаъолияти коммуникативк ӯцдабаро
мегарданд. Барои омӯзгорону волидон имконияти интихоби китобцoи дарск ва дастурцoи
таълимк ба вуҷуд меояд.
8.Маълумоти сифатноки мижнаи цамагонк талаботи асосии шахс, ҷомеа ва давлат қарор мегирад.
Ба маълумоти асосии цатмк тамоми кӯдакону наврасони Тоҷикистон фаро гирифта мешаванд.
Барои онцoе, ки маълумоти асоск, мижнаи цамагонк ва ж имконияти тацсили рӯзона надоранд,
мактабцoи шабона, ғоибона ва ж таълими фосилавк ташкил карда мешавад. Дар мактабцoи
маълумоти мижнаи цамагонк (синфцoи Х(ХI)-ХI(Хll) мактаббачагон дар асоси шавқу завқ ва
қoбилияташон ба равияцoи таълимк ҷудо мешаванд.
9.Омӯзишгоццои касбк-техникк ва дигар муассисацoи таълимии ба онцо баробар ба касбу кори
муосир ҷалб намудани ҷавононро таъмин манамоянд. Дараҷаи маълумоти ин сатц ба талаботи
стандартцoи ҷацонк мувофиқ шуда, мутахассисони Ҷумцурии Тоҷикистон дар хориҷи кишвар низ
аз рӯи касби хеш кор карда метавонанд.
10.Маълумоти олии касбк сифатан бецтар мешавад. Социби маълумоти олк шахсе мешавад, ки
камолоти маънавк, тафаккури эҷодк ва мацорати баланди касбк дорад. Идоракунии соцацои
иқтисодк ва иҷтимок аз цисоби рушди сифати инсон тавассути маълумоти олии касбк батадриҷ
бецтар мегардад.
11.Маълумоти иловагк доираи васеи ҷамъиятро фаро мегирад. Маълумот барои цама талаботи
ҷомеа ва давлат қарор межбад. Қобилияту фацмиши техникк ва фаъолияти коммуникативии
шацрвандон аз омӯзиши техника ва технологияи муосир рушд межбад. Аз цамгироии илму
истецсолот зиндагии инсон сифатан бецтар мешавад.
12.Тамоми таълимгоццои ҷумцурк бо кадрцои ихтисосманд таъмин мешаванд. Шумораи олимон
афзуда, тацқиқотцои илмии сифатнок ва тамоюли амалидошта рӯи кор меоянд.
13. Цуқуқ ва ӯцдадорицои шацрвандон барои гирифтани маълумоти босифат васеъ мешавад.
Шумораи мактабцои хусуск меафзояд. Заминацои цуқуқии чунин муассисацо аз ҷониби давлат
таъмин мегарданд. Давлат хароҷотцои соцаи маорифро ба субъектцо бештар равона месозад.
Барои волидон имконияти интихоби таълимгоццо пайдо мешавад. Давлат, волидон ва донишҷӯжн
аз маълумоти бесифати таълимгоццо цуқуқи пас гардонидани маблағцои шахсию давлатиро пайдо
мекунанд. Дар соцаи маориф қонунгузории амалкунанда такмил жфта, қонунцои нав (Қонуни
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Ҷумцурии Тоҷикистон "Дар бораи маълумоти олии касбк", Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон "Дар
бораи тацсили 12-сола", Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон "Дар бораи муассисацои таълимии хусуск",
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон "Дар бораи цифзи кӯдак ва наврас" ва ғайра) тация ва тасдиқ
мешаванд.
14.Доир ба рушди соцаи маориф барномацои давлатии "Рушди соцаи маориф", "Тайжр намудани
кадрцои илмию педагогк", "Кӯдакону наврасони Тоҷикистон", "Сохтмони таълимгоццо дар
Ҷумцурии Тоҷикистон", "Консепсияи маблағгузорк ба соцаи маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон дар
солцои 2004-2015" ва ғайра тация, тасдиқ ва амалк мегарданд.
15.Маоши кормандони соца мувофиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон "Дар бораи маориф" амалк
мешавад.
16.Забони давлатк рушду нумӯ межбад. Сатци сухандонк, суханронк ва маданияти гуфтори ҷомеа
ташаккул жфта, аксарияти ҷавонон дар баробари забони давлатк бо забонцои англиск ва руск
озодона гуфтугузор мекунанд.
17.Маблағцои инвеститсионк, асосан, ба сохтмони мактабцо, биноцои иловагк, хобгоццо ва
мустацкам намудани базаи таълимии таълимгоццо сарф мешаванд. Таълими себаста (сесменагк)
дар мактабцои маълумоти мижнаи цамагонк барцам мехӯрад.
18.Компютеризатсияи мактабцои маълумоти мижнаи цамагонк, ибтидок, мижна ва олии касбк
таъмин мегардад. Марказцои компютерк барои омӯзиш, бозомӯзк ва иттилоот социби Бонки
маълумот мегарданд.
19.Цамкорк бо мамлакатцои хориҷк дар соцаи маориф ривоҷ жфта, муассисацои таълимии
Ҷумцурии Тоҷикистон рақобатпазирии сифати маълумотро таъмин мегардонанд. Ҷумцурии
Тоҷикистон ба фазои ягонаи маълумоти байналмилалк ворид мегардад.

Бо қарори Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 1 ноябри соли 2006
№ 484 тасдиқ шудааст
КОНСЕПСИЯИ
рушди тацсилоти касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
МУНДАРИҶА
Муқаддима
1. Мафцумцои асосие, ки дар Консепсияи рушди тацсилоти касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
истифода мешаванд
2. Зарурати тация ва қабули Консепсияи рушди тацсилоти касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
3. Сижсати давлатк ва кафолати давлатии тацсилоти мижна ва олии касбк дар Ҷумцурии
Тоҷикистон
4. Санадцои меъжрии цуқуқии соцаи тацсилоти мижна ва олии касбк
5. Тацлили вазъи кунунии системаи тацсилоти мижна ва олии касбк
6. Мақсад ва вазифацои асосии тацсилоти мижна ва олии касбк
7. Мазмун ва мундариҷаи системаи тацсилоти мижна ва олии касбк
8. Аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк
9. Самтцои асосии рушди муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк
10.Заминацои моддию техникк, таълимк, илмк ва истецсолк
11.Маблағгузории системаи тацсилоти мижна ва олии касбк
12.Истифодаи технологияи иттилоотию коммуникатсионк
13.Цамкорицои байналмилалк ва минтақавк
14.Роццои амалигардонии Консепсияи рушди тацсилоти касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
15.Натиҷагирк аз Консепсияи рушди тацсилоти касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
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Муқаддима
Консепсияи рушди тацсилоти касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон (минбаъд-Консепсия) дар асоси
Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
маориф», Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии
баъд аз муассисаи олии таълимк», дастуру супоришцои Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон дар
вохӯрк бо кормандони соцаи маорифи кишвар (аз 22 декабри соли 2005) ва дигар санадцои
меъжрии цуқуқии соцаи маориф тация гардидааст.
Дар Ҷумцурии Тоҷикистон тацсилоти касбк дар се зина амалк мешавад: тацсилоти ибтидоии
касбк, тацсилоти мижнаи касбк ва тацсилоти олии касбк. Азбаски бо Қарори Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон аз 1 октябри соли 2004 №387 «Дар бораи Консепсияи давлатии ислоцоти соцаи
тацсилот ва таълими ибтидоии касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон» Консепсияи давлатии ислоцоти
соцаи тацсилот ва таълими ибтидоии касбк тасдиқ шудааст, бинобар ин Консепсияи мазкур танцо
рушди тацсилоти мижна ва олии касбиро дар бар мегирад.
Консепсия тамоюли инкишофи сижсати давлатиро дар системаи тацсилоти мижна ва олии касбк
дар шароити муносибатцои нави ҷамъиятк ва ташаккули фазои ягонаи тацсилоти ҷацонк амалк
мегардонад.
Консепсия дар марцилаи муосир бо назардошти рушди ҷомеа ва навсозии системаи ҷацонии
тацсилот тация шуда, барои инкишофи цажти иқтисодк, иҷтимок ва фарцангк хизмат менамояд.
Он талаботи рӯзафзуни бозори мецнатро ба мутахассисони баландихтисос таъмин намуда,
мазмуну мундариҷа ва мақсаду вазифацои системаи тацсилоти мижна ва олии касбиро муайян
менамояд.
Консепсия дар асоси санадцои меъжрии цуқуқк, арзишцои миллию башарк, эцжи дарки
худшиносии таърихк, цуввият ва анъанацои миллк, дастовардцои илмию техникк ва ғайра тация
шудааст. Он имконият медицад, ки ислоцоти системаи тацсилоти мижна, олии касбк ва кафолати
давлатии цуқуқи шацрвандон ба тацсил таъмин гардад. Тавассути ин Консепсия тацсилоти
босифати шацрвандон новобаста аз мансубияти миллк, нажодк, динк, қавмк, ҷинск ва забонк
муяссар мегардад.
Консепсияи мазкур дурнамои ислоцоти тацсилоти мижна ва олии касбиро муайян намуда, аз
вазорату кумитацо, идорацои дахлдор, сохторцои давлатк ва шацрвандони ҷумцурк татбиқи онро
тақозо мекунад.
1. Мафумцои асосие, ки дар Консепсияи рушди тацсилоти касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
истифода шудааст:
Аккредитатсияи давлатк - тартиби эътирофи мақоми давлатии муассисаи таълимк, цуқуқи ба
хатмкунандагон додани цуҷҷати намунаи давлатк дар бораи меъжри марбутаи тацсилот;
Аттестатсия - муқаррар намудани мутобиқати мазмун, дараҷа ва сифати тайжрии
хатмкунандагони муассисацои таълимк ба талаботи Стандартцои давлатии тацсилот;
Бакалавр - дараҷаи аввали тацсилоти олии касбк буда, мутахассиси дорои ин тацсилот доир ба
назария ва амалияи самти ихтисосаш дониш, малака ва мацорати касбк цосил менамояд;
Бозомӯзк ва такмили ихтисоси касбк - низоми таълимие, ки мутобиқи сатци тацсилоти касбк, ба
мақсади такмили ихтисос оид ба ин ж он касб дода мешавад;
Бонки маълумот - маҷмӯи маводи таълимию иттилоотие, ки тавассути шабакацои мухталифи
иттилоотк истифода мешавад;
Инноватсия - навсозк, навгонк, навоварк;
Ихтисос - маҷмӯи дониш ва мацорату малакае, ки дар натиҷаи омодагк ва таҷрибаи корк цосил
шуда, барои навъи муайяни фаъолият зарур мебошад ва бо цуҷҷати мувофиқ дар бораи тацсилот
тасдиқ карда шудааст;
Магистр - дараҷаи тацсилоти олии касбк, ки пас аз супоридани имтицон ж цимояи рисолаи
магистрк ба хатмкунандагони муассисацои тацсилоти олии касбк медицанд;
Маориф - системаи иҷтимоие, ки ҷаражни таълим, тарбия, маълумот ва умуман, маърифати
ҷомеаро ба танзим медарорад;
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Тацсилот - равандест, ки дараҷаи дониш, малака, мацорат, қобилият ва маданияту ахлоқи инсонро
муайян мекунад;
Муассисаи таълимк - шахси цуқуқие, ки раванди таълимро ба роц монда, якчанд барномаи
таълим ва тарбияи хонандагону донишҷӯжнро амалк мегардонад;
Мазмуни таълим - сохтор, мундариҷа ва цаҷми барномаи таълимиест, ки аз худ намудани он ба
шахс имконияти гирифтани тацсилоти олии касбк ва ихтисоси муайянро таъмин менамояд;
Муассисаи таълимии тацсилоти мижнаи касбк - муассисаи таълимие мебошад, ки барномацои
тацсилоти мижнаи касбиро дар амал татбиқ намуда аз коллеҷ, техникум ва омӯзишгоц иборат аст;
Муассисаи таълимии тацсилоти олии касбии давлатк - муассисаи таълимии тацсилоти олии
касбие, ки аз ҷониби давлат таъсис дода шуда, аз Буҷети давлатк ж дигар манбаъцо маблағгузорк
мешавад ва ба мақоми ваколатдори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тобеъ мебошад;
Муассисаи таълимии тацсилоти олии касбк - муассисаи таълимк, таълимию илмк, ки барномаи
таълимию касбии тацсилоти олиро аз рӯи стандарт ва самти муайяни таълим ва маърифату
тахассус амалк менамояд, таълиму тарбия ва тайжрии касбии шацрвандонро вобаста ба майлу
хоциш, қобилият ва талаботи меъжрии соцаи тацсилоти олии касбк таъмин мекунад, инчунин
фаъолияти илмк ва илмию техникиро амалк мегардонад;
Муассисаи таълимии тацсилоти олии касбии ғайридавлатк - муассисаи таълимии тацсилоти олии
касбие, ки ба моликияти ғайридавлатк ва хусуск асос жфта, ба муассис (муассисон) тобеъ аст.
Машғулияти инфиродк - машғулияти омӯзгор бо хонанда ж донишҷӯи алоцида дар асоси
истифода аз усулцои фаъоли таълим;
Стандарти давлатии тацсилоти мижнаи касбк - маҷмӯи меъжрцои талаботи соцавии тацсилоти
касбии хатмкунандагони муассисацои таълимии мижнаи касбк ва таснифоти ихтисосцои
маълумоти мижнаи касбиро дар бар мегирад;
Стандарти тацсилоти олии касбк - маҷмӯи меъжрцое, ки мазмуни тацсилоти олии касбк,
моцияти таълим ва усулцои ташхиси сифати тацсилоти олиро бо назардошти дастовардцои
умумибашарк муайян мекунад;
Системаи маориф - маҷмӯи барномацои таълимк, стандартцои давлатии таълимк, шабакаи
муассисацои таълимии амалкунанда, сарфи назар аз шакли ташкилию цуқуқк ва моликият,
мақомоти идораи маориф, муассисаю ташкилоти он, хонандагон ва тарбиягирандагон,
донишҷӯжн, пажӯцишгарон, омӯзгорон ва дигар кормандон, иттицодияцои муассисацои таълимк,
воцидцои зерсохторк ва дигар таркибцое мебошанд, ки ба мақсади татбиқи сижсати давлат дар
соцаи маориф амал менамоянд;
Тацсилоти мижнаи касбк - дараҷаи тацсилотест, ки шахс дар заминаи тацсилоти умумии асоск,
мижнаи умумк ва мижнаи ибтидоии касбк ба он социб шуда, ихтисоси муайянро даржфт менамояд;
Тацсилоти олии касбк - дараҷаи тацсилотест, ки шахс дар муассисаи таълимии тацсилоти олии
касбк дар натиҷаи раванди пайдарпай, бонизом ва цадафманди фарогирии мазмуни таълим, ки
он аз тацсилоти мижнаи умумк асос жфта, бо даржфти тахассуси муайян аз рӯи ҷамъбасти
аттестатсияи давлатк ба анҷом мерасад, социб мегардад;
Тацсилоти касбии баъд аз муассисаи таълимии олии касбк - тацсилотест, ки ба цар шахс дар
заминаи тацсилоти олии касбк имконияти баланд бардоштани сатци тацсил ва тахассусро
фароцам меоварад;
Тахассус - намуд ва дараҷаи омодагии касбии хатмкунанда барои иҷрои фаъолияти касбк ж давом
додани тацсил, ки дар цуҷҷати дорои тацсилоти марбута инъикос мешавад;
Тацсилот - раванди муттасили таълиму тарбия, ки мақсад аз он ноил шудан ба сатци баланди
инкишофи маънавк, зецнк, фарцангк, фитрк ва салоцияти касбии аъзои ҷамъият мебошад;
Тацсилоти иловагк - тарбия ва таълиме, ки дар асоси барномацои маърифатии иловагии цама
сатццо бо мақсади қонеъгардонии цамаҷонибаи талаботи маърифатии шацрванд, давлат ва
ҷамъият сурат мегирад;
Таълими фосилавк - яке аз шаклцои таълим, фаъолияти мақсадноки методии таълимк буда,
тавассути воситацои электронк ва телекоммуникатсионк сурат мегирад;
Тацсилоти муттасил - имконияти тацсил ва баланд бардоштани ихтисос дар давоми тамоми
цажти инсон;
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2. Зарурати тация ва қабули Консепсияи рушди тацсилоти касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
Дар ҷацони имрӯза раванди гуманизатсия ба мазмуни тацсилот ворид шуда, бехатарии амнияти
иҷтимок ва фарцангиро таъмин намуда истодааст. Кишвари моро низ зарур аст, ки тавассути
тацсилот ин равандро дастгирк намояд ва онро дар ҷаражни таълим татбиқ гардонад.
Вобаста ба ин муассисацои тацсилоти мижна ва олиро зарур аст, ки нақшацои нави таълимиро
тация намоянд, барномацои мутобиқ ба стандартцои ҷацонк қабул кунанд ва шаклу воситацои
таълимро бецтар намуда, базаи моддиву техникии худро тацким бахшанд. цамчунон, барои дигар
шудани тафаккури зецнк ва ҷацонбинии устодон курсцои бозомӯзии муаллимонро дар дохил ва
хориҷи кишвар ба роц монда, онцоро ба воситацои муосири таълимк, бахусус, технологияи
иттилоотк таъмин намоянд. Дар баробари ин, китобцои дарск ва воситацои нави таълимиро тация
карда, донишҷӯи имрӯзаро бо маълумоти мукаммали муосир, ки асосашро худшиноск ва
эцтиром ба арзишцои милливу умумибашарк ташкил медицад, мусаллац намоянд.
Зарурати тацияи Консепсияи мазкур аз цамин нуктацо сарчашма гирифта, дигаргунсозк ва цалли
вазифацои муцими стратегии системаи тацсилоти мижна ва олии касбиро дар шароити имрӯзаи
иқтисодк, иҷтимок ва фарцангии ҷумцурк талаб менамояд.
3. Сижсати давлатк ва кафолати давлатии тацсилоти мижна ва олии касбк дар Ҷумцурии
Тоҷикистон
Дар охири асри ХХ Ҷумцурии Тоҷикистон цамчун давлати мустақил эътироф гардид ва дар
системаи тацсилоти мижна ва олии касбии худ дигаргуницои амиқи сифатиро ворид намуд.
Ҷумцурии Тоҷикистон цамчун узви комилцуқуқи ҷомеаи ҷацонк дар даврони истиқлолият бо
мақсади ворид шудан ба фазои ягонаи ҷацонии тацсилот як қатор цуҷҷатцои муцим, аз ҷумла
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
тацсилоти олии касбк ва тацсилоти баъд аз муассисаи олии таълимк», Консепсияи миллии
маълумоти Ҷумцурии Тоҷикистон, Консепсияи миллии тарбия дар Ҷумцурии Тоҷикистон ва
дигар цуҷҷатцои меъжрии цуқуқии муцимро тация ва мавриди амал қарор дод, ки онцо барои
рушди муассисацои таълимк, аз ҷумла муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк заминаи хуб
фароцам оварданд.
Ҷумцурии Тоҷикистон ба яке аз самтцои муцим ва афзалиятноки соцаи маориф, ки системаи
тацсилоти мижна ва олии касбк мебошад, эътибори ҷиддк медицад. Давлат тибқи Конститутсияи
(Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти баъд аз муассисаи олии
таълимк» шароит муцайж намуда, фаъолияти самараноки муассисацои таълимии тацсилоти мижна
ва олии касбиро таъмин менамояд.
Тацсилоти мижнаи касбк бо мақсади қонеъ гардонидани талаботи шахс барои гирифтани
тацсилоти мижнаи касбк ва гирифтани тахассус дар соцаи фаъолияти касбии интихобнамуда
фаъолият менамояд ва барои рушди зецнк, фарцангк, ҷисмонк ва ахлоқк, инчунин қонеъ
гардонидани талаботи ҷамъият ба мутахассисони дорои тацсилоти мижнаи касбк амал менамояд.
Тацсилоти олии касбк цамчун зинаи олии тайжр намудани мутахассисони касбк ба цисоб рафта, бо
назардошти дастовардцо ва анъанацои системаи ҷацонии тацсилот амал мекунад. Он дар асоси
фароцам овардани шароити мусоиди дастрасии раванди тацсилот амал карда, самтцои
афзалиятноки рушди илму техникаи муосир, бозомӯзк ва такмили ихтисос, цамоцангсозк ва
ягонагии мазмуни тацсилот, муттасилк ва пайдарцамии ҷаражни таълиму тарбия, тадқиқоти
бунждк ва илмиро муайян менамояд.
Рушди тацсилоти мижна ва олии касбк аз цисоби маблағгузории Буҷети давлатк ва грантцо,
қарзцои мижнамӯцлат ва дарозмуддати имтижзнок, цамчунин худтаъминкунии молиявк таъмин
карда шуда, барои цимояи иҷтимоии донишҷӯжн, аспиранту докторантцо шароити мусоид
фароцам меоварад. Давлат дар сижсати худ, инчунин, муассисацои таълимии ғайридавлатиро
таъсис дода, инкишофи бемайлони онцоро таъмин менамояд. Бо ин мақсад барои қабул ба
муассисацои тацсилоти касбк новобаста аз шакли моликияташон ба хотири интихоби донишҷужни
арзанда ва таъмини шаффофияти қабул Маркази ягонаи тестк бунжд менамояд.
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Дар сижсати давлатк оид ба тацсилоти касбк Ҷумцурии Тоҷикистон дар цама намуди таълимгоццо
ҷанбаи илмк ва дунявии тацсилотро ба эътибор гирифта, ба мубоцисацои динк, мазцабк ва
муноқишацои цизбцои сижск роц намедицад. Анъанацои миллк ва арзишцои умумибашариро
эътироф карда, барои демократикунонии идории тацсилот, воридшавк ба фазои ягонаи ҷацонии
тацсилот ва шакли кредитии таълим, қабули духтарону писарон тибқи квотаи президентк, цифзи
иҷтимок ва иқтисодии кормандону омӯзгорон, маблағгузорк ва сармоягузории соцаи маориф,
рушди заминацои моддию техникк ва афзунгардонии Буҷети давлатк ва сармоягузории ватанию
хориҷк имконият фароцам меоварад. Давлат инчунин ба тарбияи солими шацрвандон махсусан
ҷавонони лажқатманду эҷодкор, аспиранту докторантцо эътибори махсус дода, ба шахсони
камбизоат, ятиму бепарастор, маъюбон ва аз ҷицати ақлонк ва ҷисмонк ноқис кӯмак мерасонад.
Давлат цамчунин дар асоси риояи санадцои меъжрию цуқуқк барои гирифтани тацсилот, баланд
бардоштани сифати таълим ва маърифати занону духтарон дар цамаи намуди муассисацои
таълимк мусоидат менамояд. Ба инкишофи муассисацои таълимию тарбиявии ғайридавлатк
имконият фароцам меоварад.
Давлат барои таҷдиди назар намудани Стандарти давлатии тацсилот, нақшаву барномацои
таълимк, китобцои дарск ва дастурцои таълимк дар цамаи муассисацои тацсилоти мижна ва олии
касбк сарфи назар аз шакли ташкилию цуқуқиашон чораҷӯк намуда, роцбарии самараноки соцаи
маорифро кафолат медицад.
Оид ба таъсис ва барцамдиции муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк ва ҷузъу томцои онцо
чорацои дахлдор андешида, тартиби додани иҷозатнома, гузаронидани аттестатсия ва
аккредитатсияи муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбиро муайян мекунад.
Низоми давлатк дар соцаи тацсилоти мижна ва олии касбк дар шароити иқтисоди бозоргонк
барои дастрасии цадафцои асоск дар тайжр кардани мутахассисони социбкасби дорои тацсилоти
мижна ва олии касбк мусоидат карда, барои таъмини кадрцои баландихтисос, бецтар намудани
вазъи иҷтимоию иқтисодии кормандони маориф ва донишҷӯжн, инкишофи муносибатцои
байналмилалк ва цамгирок дар системаи ҷацонии тацсилот ва умуман, ба рушди воқеии қонунии
тацсилоти мижна ва олии касбк имконият фароцам меоварад.
Вазорату идорацо, мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк, шахсони цуқуқк ва воқек, ки
дар ихтижрашон муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк доранд, барои таъмин ва рушди
цамаҷонибаи муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк вазифадор мебошанд.
4. Санадцои меъжрии цуқуқии соцаи тацсилоти мижна ва олии касбк
Дар муддати понздац соли Истиқлолияти давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи тацсилоти
мижна ва олии касбк тағйироти назарраси сифатк ва миқдорк ба вуҷуд омад. Дар ҷумцурк
донишгоц, академия, донишкада, филиал, шӯъба, коллеҷ, техникум, омӯзишгоц ва намояндагицои
ватаниву хориҷк таъсис дода шуданд, ки цар кадоми онцо мансубияти цуқуқию идориро ба худ
гирифта, барои тайжр намудани мутахассисон машғул мебошанд. Қисми зижди ин муассисацои
тацсилоти мижна ва олии касбк ба рақобати иқтисоди бозоргонк тоб оварда, ба таври ройгон ва
ғайриройгон мутахассис тайжр менамоянд.
Дар оянда ин муассисацои таълимиро зарур аст, ки бацри тайжр кардани мутахассисони баркамол,
ки аз истифодаи воситацои нави технологияи информатсионк огоц мебошанд, диққати махсус
дицанд ва барои ҷалби донишҷӯжн аз хориҷи кишвар шароит фароцам оваранд ва барои даржфти
аккредитатсияи байналмилалк замина муцайж намоянд.
Ба ин хотир муассисацои тацсилоти мижна ва олиро зарур мебошад, ки барои ворид шудан ба
фазои ягонаи тацсилоти ҷацонк заминаи моддиву техникк ташкил дицанд ва таҷрибаи пешқадаму
фаъолро дар ҷаражни таълим татбиқ гардонанд. Цамчунон барои тайжр намудани мутахассисон
дар муассисацои тахсилоти мижнаи касбк: тахассуси мижнаи касбк ва дар муассисацои тацсилоти
олии касбк дар шакли бисжрзинагк: бакалавр, магистр цуҷҷатцои меъжриву цуқуқиро тация карда,
нақшаи таълимиашонро дар асоси Стандартцои давлатии тацсилоти олии касбк бо назардошти
стандартцои байналмилалк омода гардонанд.
Санадцои меъжрию цуқуқие, ки дар солцои истиқлолияти кишвар фаъолияти муассисацои
тацсилоти олии касбиро ба танзим медароранд, инцоянд:
1. Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон - 6 ноябри соли 1994 дар райъпурсии
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умумихалқк қабул карда шуд. 26 сентябри соли 1999 ва 22 июни соли 2003 ба тариқи райъпурсии
умумихалқк ба он тағйиру иловацо ворид карда шудаанд;
2. Қонуни забони Ҷумцурии Тоҷикистон аз 22 июли соли 1989;
3. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» аз соли 1993, тацрири нав аз 17 майи соли
2004;
4. Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти баъд аз
муассисаи олии таълимк» аз 8 декабри соли 2003;
5. Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 23 феврали соли 1996 №96 «Дар бораи тасдиқ
намудани Стандарти давлатии тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон»;
6. Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 5 августи соли 1999 №353 «Дар бораи тасдиқ шудани
стандарти давлатии маълумоти мижнаи касбии Ҷумцурии Тоҷикистон;
7. Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи Консепсияи миллии тацсилоти Ҷумцурии
Тоҷикистон» аз 3 майи соли 2002 №200;
8. Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 5 феврали соли 2003 №54 «Дар бораи тартиби
гузаронидани аттестатсия, аккредитатсия ва литсензиядиции муассисацои таълимии Ҷумцурии
Тоҷикистон»;
9. Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 25 октябри соли 2003 №470 «Дар бораи тасдиқи
Низомномаи намунавк оид ба муассисаи тацсилоти мижнаи касбии Ҷумцурии Тоҷикистон»;
10.Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2004 №291 «Дар бораи Нақшаи
татбиқи ислоцоти маориф барои солцои 2004-2009»;
11.Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 9 ноябри соли 2004 №435 «Дар бораи Барномаи
давлатии тайжр кардани мутахассисони соцаи омӯзгорк барои солцои 2005-2010»;
12.Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 1 августи соли 2005 № 264 «Дар бораи тасдиқи
Низомномаи намунавк оид ба муассисаи таълимии тацсилоти олии касбии Ҷумцурии
Тоҷикистон»;
13.Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 4 июли соли 2006 №309 «Дар бораи Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон».
Цуҷҷатцои дар боло зикргардида самтцои стратегии рушди системаи тацсилоти мижна ва олии
касбиро дар Ҷумцурии Тоҷикистон муайян месозанд.
5. Тацлили вазъи кунунии системаи тацсилоти мижна ва олии касбк
Дар системаи тацсилоти мижнаи касбии ҷумцурк 48 муассисаи таълимк, аз он ҷумла 24 коллеҷ, 4
техникум ва 20 омӯзишгоц фаъолият мекунанд, ки дар онцо 2480 нафар омӯзгор иҷрои вазифа
менамоянд. Аз ин миқдор 193 (7,7%) нафарашон дорои унвон ва дараҷацои илмианд.
Дар 15 соли истиқлолият миқдори донишҷӯжни муассисацои тацсилоти мижнаи касбк 28% кам
шудааст. Агар дар соли 1992 теъдоди донишҷужни муассисацои тацсилоти мижнаи касбк 40,7 цазор
нафарро ташкил намояд он дар соли 2006 ба 31,7 цазор нафар расидааст. Дар муассисацои
тацсилоти мижнаи касбк аз рӯи 20 равия ва 103 ихтисос мутахассисон барои соцацои маориф,
тандурустк, фарцанг, кишоварзк, иқтисодижт ва саноат тайжр карда мешаванд.
Дар системаи тацсилоти олии касбии ҷумцурк айни замон 28 муассисаи таълимк, аз он ҷумла, 13
донишгоц, 12 донишкада ва 3 академия фаъолият менамояд, ки дар онцо 7623 нафар омӯзгор адои
вазифа мекунанд. Аз ин миқдор 483 нафарашон (6,3%) докторони илм ва 2221 нафар (29%)
номзадцои илм мебошанд.
Дар понздац соли охир миқдори донишҷӯжни муассисацои тацсилоти олии ҷумцурк 191% зижд
шудааст. Агар дар соли 1992 теъдоди донишҷӯжн 69,3 цазор нафарро ташкил намояд, он дар соли
2006 ба 132 цазор нафар расидааст. Цоло дар ҷумцурк ба 10000 нафар ацолк 188 нафар донишҷӯ
рост меояд, ки ин нисбат ба нишондицандацои мижнаи ҷацонк паст мебошад. Ба ғайр аз ин, зижда
аз 50% донишҷӯжн дар ихтисосцои иқтисодк ва гуманитарк тацсил менамоянд. Дар ихтисосцои
табиатшиноск ва техникк бошад, донишҷӯжн камтар тацсил карда, сатци дониш ва малакаи
азхудкунии онцо ба талаботи имрӯзаи бозори мецнат ҷавобгӯ намебошад. Дар муассисацои
тацсилоти олии касбии ҷумцурк аз рӯи 167 ихтисос мутахассис тайжр карда шавад цам, он ба
пуррагк талаботи хоҷагии халқи ҷумцуриро қонеъ карда наметавонад.
Аз ин рӯ, муассисацои тацсилоти олиро зарур аст, ки шаклцои нави таълим, усулцои фаъоли
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таълимро истифода карда, завқи донишҷӯжнро ба тацсил ва даржфти маълумот бештар намоянд ва
барои рушди омӯзиши илмцои дақиқ, табиатшиноск ва техникк шароити мусоид фароцам
оваранд.
Нақша ва барномацои таълимии амалкунандаи муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк то ба
имрӯз тибқи стандартцои давлатии маълумоти мижнаи касбк (қарори цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон аз 5 августи соли 1999 №353) ва стандартцои давлатии тацсилоти олии касбк (Қарори
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикисон аз 23 феврали соли 1996 № 96) тация шуда, амалк мегарданд, ки ба
талабот ҷавобгӯ нест.
Гузариши системаи тацсилоти олии касбк ба системаи бисжрзинагии таълим зарурати тацияи
нақшацои нави таълимк ва коркарди талаботи давлатиро ба системаи бисжрзинагк тақозо
менамояд.
Компютерикунонии ҷаражни таълим дар муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк проблемаи
дигаре мебошад, ки дар цамаи муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк ба назар мерасад.
Имрӯз дар муассисацои тацсилоти мижнаи касбии ҷумцурк ба цар 350 нафар донишҷӯ як
компютер рост меояд ва дар муассисацои тацсилоти олии касбии ҷумцурк бошад, ба цар 220 нафар
донишҷӯ ва 20 нафар устод як компютер рост меояд, ки он аз сатци нишондицандацои
байналмилалк хеле паст мебошад. Минбаъд марказцо ва шабакацои компютерк сохта мешаванд
ва онцо ба шабакаи «Интернет» пайваст мегарданд. Ин вазъ дар цақиқат бецбудк мехоцад ва дар
натиҷаи татбиқи барномацои давлатие, ки муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк тация
менамоянд, амалк мегардад. Дар ин ҷода даржфти грантцо, цамкорицо бо созмонцои ҷамъиятии
ғайридавлатк ва муассисацои тацсилоти мижна ва олии хориҷи кишвар низ жрии амалк хоцад
расонид.
Дар ин асос бояд фаъолияти хоҷагидории муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк тағйир
дода шавад. Хизматрасонии таълими пулакиро ба роц монда, шаклу воситацои дигари даржфти
маблағцои иловагиро пайдо намудан ба мақсад мувофиқ мебошад. Маблағгузории нокифояи
буҷавк ба он овардааст, ки дар муассисацои тацсилоти мижна ва олк базаи таълимк-озмоишгоцк
коста гардида, шӯъбацо ва факултацо бо дастурцои таълимию методк таъмин намешаванд ва
тадқиқоти илмк пурра ба анҷом намерасанд. Маоши кормандони муассисацои тацсилоти мижна ва
олии касбк низ паст мебошад, ки ин сабабгори ба соцаи илм ва маориф ҷалб нашудани ҷавонони
болажқат гардидааст.
Синни мижнаи устодони унвондор дар муассисацои тацсилоти олии касбк аз 53 гузаштааст. Аз
соли 1990-ум то соли 1998 теъдоди ками устодони муассисацои тацсилоти олии касбк унвонцои
профессор ва дотсенти кафедра гирифтаанд. Дифои рисолацои докторк ва номзадк низ кам
шудааст. Муассисацои тацсилоти олии касбии ҷумцурк барои таъсис додани шӯроцои
диссертатсионк мувофиқи талаботи Низомномаи Шӯрои диссертатсионии Комиссияи Олии
Аттестатсионии Федератсияи Россия ба мушкилот дучор мешаванд. Дар баробари ин, миқдори
қабул ба муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк на цама вақт ба талаботи бозори мецнат
мувофиқ мебошад.
Барои цалли ин масъалацои мубрам давра ба давра аз цисоби Буҷети давлатк зижд намудани
маоши кормандони педагогк, устодону кормандони жрирасони муассисацои тацсилоти мижна ва
олк ногузир мебошад. цамчунин, аз цисоби маблағцои шартномавк цавасманд кардани муаллимон
ва дигар кормандони жрирасон бояд ба танзим дароварда шавад.
Дар оянда барои инкишофи илм ва тайжр намудани кадрцо дар асоси Стратегияи Ҷумцурии
Тоҷикистон дар соцаи илм ва технология барои солцои 2007-2015 фаъолият намуда, барои
ташкили шӯроцои диссертатсионк шароит фароцам овардан зарур мебошад.
Ба танзим даровардани миқдори қабули донишҷӯжн ба мактабцои мижна ва олии касбк дар асоси
талаботи ҷомеа, шахсият ва бозори мецнат сурат гирифта, аз ҷониби вазорату идорацои дахлдор
ба танзим дароварда мешавад.
6. Мақсад ва вазифацои асосии тацсилоти мижна ва олии касбк
Ташаккули системаи тацсилоти мижна ва олии касбк ба қонеъ гардонидани талаботи ҷомеа, давлат
ва шахсият, аз он ҷумла ба баланд бардоштани сифати мутахассис нигаронида шудааст. Он ба
инсон имконияти васеъ медицад, ки дараҷа, мазмун, шакл ва мӯцлати тацсилро интихоб намояд.
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Мақсади асосии Консепсия ба амалк гардидани цамин масъалацо равона шудааст. Вай татбиқи
ислоцоти куллии системаи тацсилоти мижна ва олии касбк ва баланд бардоштани сифати тайжр
кардани мутахассисонро дар ҷомеа таъмин менамояд. Цадаф ва мақсади умдатарини Консепсияи
мазкур аз инцо иборат мебошад:
- бунжди заминаи тацсилоти босифат дар асоси дастовардцои илмк ва арзишцои фарцангии
миллию башарк, ташаккули худшиносии миллк, шаъну шарафи шацрвандк, ифтихори ватандорк
ва нерӯи ақлонии миллк;
- ба фазои ягонаи ҷацонии тацсилот ворид шудан ва инкишофи робитаи дутарафаи илмиву
фарцангк ва дастовардцои маърифатии башарк;
- тация ва татбиқи Стандарти давлатии тацсилот, ривоҷи интегратсия ва диференсиатсияи
муосири илмцо дар асоси принсип ва меъжрцои муосири системаи тацсилоти ҷацонк, таъмини
цамгироии таълим, тарбия ва истецсолот;
- равнақи низоми тацсилоти мижна ва олии касбк дар пайравк бо моделцои эътироф ва
пазируфташудаи системаи тацсилоти мижна ва олии касбии ҷацони мутамаддин;
- татбиқи амалии тадқиқоти илмк-бунждк, ки арзишцои баланди илмк-амалк доранд;
- ҷорк намудани технологияи муосир, ки барои инкишофи қобилияти зецнию фарцангк ва
арзишцои маънавии инсон, моцият ва нерӯи инсон мусоидат менамояд.
Вазифаи асосии тацсилоти мижна ва олии касбк дар асоси ба инобат гирифтани мақсад ва
принсипцои зикргардида аз нуктацои зерин иборат мебошад:
- таъмин ва дастраси тамоми табақацои ҷомеа гардонидани тацсилоти мижна ва олии касбк;
- тарбияи ватанпарастк, хештаншиноск, эцтироми цуқуқу озодии инсон;
- инкишофи афзалиятноки забони давлатк;
- ташкил ва густариши асосцои меъжриву цуқуқии системаи миллии тацсилоти мижна ва олии
касбк дар шароити демократикунонк ва гуманизатсияи тацсилот;
- таҷдиди назар намудани мазмун ва сохтори соцаи тацсилоти мижна ва олии касбк дар асоси
анъанацои миллк, таҷриба ва принсипцои рушди устувор;
- азнавсозии системаи тацсилоти мижна, олии касбк ва тайжр кардани кадрцо мувофиқи меъжрцои
стандартцои байналмилалии тацсилот;
- бунжди модели яклухти бисжрзинагии тайжр кардани кадрцо (бакалавриат, магистратура,
аспирантура, докторантура) дар системаи тацсилоти олии касбк;
- баланд бардоштани сифати тайжр намудани кадрцои баландихтисос ва рақобатпазир барои
цамаи соцацои иқтисодижти миллк;
- бунжди низоми миллии арзжбии сифати тацсилот;
- такмили таъминоти таълимию методк ва илмии ҷаражни тацсилот;
- тацкими пояи моддию техникии системаи тацсилоти мижна ва олии касбк;
- цамгироии тацсилоти мижна ва олии касбк бо илм ва истецсолот;
- даржфти механизмцои ҷалби сармоягузорк бо мақсади таъмини сифати тацсилот;
- баланд бардоштани мақоми иҷтимоии кормандони педагогк, такмили таъминоти молиявию
кадрии системаи тацсилоти мижна ва олии касбк, тайжр намудани менеҷерцои тацсилот;
- таъмини тавозуни манфиатцои давлатк, ҷамъиятк ва шахск дар низоми тацсилоти олии касбии
муттасили бисжрзинагк.
7.Мазмун ва мундариҷаи системаи тацсилоти мижна ва олии касбк
Замони муосир дар назди системаи маориф вазифацои бузургро ба мижн гузошта, аз он талаб
менамояд, ки барои болоравии камолоти маърифати инсон ва аз бар намудани дастовардцои илм
дар раванди ҷацонишавк ва тамоюлцои мухталифи он замина фароцам оварад ва муносибатро ба
мазмуни тацсилот ҷиддитар намояд.
Муносибати инфиродк ба таълиму тарбияи цар мутахассис бошад, вазифаи масъулиятноки
кормандони муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк ба цисоб меравад. Он ба шахс тарзи
таълими алоцидаро пешбинк намуда, имконият медицад, ки мацорату қобилияти касбии худро
тацким бахшад ва дониши зиждтареро социб гардад.
Дар оянда бояд сатци дониш ва фарогирии мутахассисони мо ба дараҷаи таълимдиции
байналмилалк баробар эътироф шавад, чунки инкишофи тацсилот бе бозгашт характери глобалк
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мегирад. Ин падида дар замони муосир ҷаражни бацамназдикшавии кишварцою халқцоро суръат
бахшида, мижни онцо цамкорицои судмандро ба мижн меорад. Цамкорицои фаъол ҷабцацои
гуногуни истецсолоти моддию маънавии миллатцои мухталифро тавассути истифода бурдан аз
комжбицои илмию маърифатии якдигар ба цам омезиш дода, ҷаражни фароцам омадани
арзишцои умумиҷацониро метезонад. Тацсилот тадриҷан монеацои минтақавию мацаллии
мацдуди хешро бартараф намуда, сифат ва моцияти ҷацонк пайдо мекунад.
Омилцои дар боло зикргардида дар инкишофи системаи тацсилоти мижна ва олии касбии
Тоҷикистон бояд меъжри асоск гардида, мазмун ва мундариҷаи онро ташкил дицанд.
8. Аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои таълимии тацсилоти мижна
ва олии касбк
Аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои тацсилоти олии касбк дар асоси
талаботи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон
«Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти баъд аз муассисаи олии таълимк», қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи иҷозатномадицк ба баъзе намудцои фаъолият», Қарори
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 5 феврали соли 2003 №54 «Дар бораи тартиби гузаронидани
аттестатсия, аккредитатсия ва литсензиядиции муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон»,
Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 1 сентябри соли 2005 №337 «Оид ба тасдиқи
Низомнома дар бораи хусусиятцои иҷозатномадицк бо баъзе намудцои фаъолият», Қарори
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 7 сентябри соли 2006 № 411 «Оид ба Департаменти
аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон» амалк мегардад.
Аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои таълимк як намуди назорати
давлатк ва санҷиши мукаммали фаъолияти муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк оид ба
иҷрои нишондоди Стандарти давлатии тацсилот ва таъмини сифатии талаботи нақшаву
барномацои таълимк буда, барои бецтар намудани фаъолияти мақомоти идоракунии муассисацои
таълимк, мустацкам кардани қонуният ва интизом, баланд бардоштани сатци корцои таълиму
тарбия ва сифати тайжр кардани таълимгирандагон хидмат менамояд.
Аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои таълимк падидаи муцими ислоцоти
системаи муосири тацсилоти ҷацонк буда, цадаф ва моцияти он дар саросари олам барои таъмини
сифат ва низоми тацсилот нигаронида шудааст. Дар ин радиф тартиб ва раванди аттестатсия,
аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои таълимии тацсилоти мижна ва олии касбк, бо
назардошти талаботи ислоцоти муосири соцаи маориф, бояд ба раванди фазои ягонаи ҷацонии
тацсилот мувофиқ карда шуда, баррасии он дар ду зина: иҷозатномадицк ва аккредитатсия амалк
гардад. Дар ин асос бояд санадцои меъжрию цуқуқии ба талаботи замон мувофиқ тация карда
шавад. Ҷаражни таълиму тарбия, аттестатсия, аккредитатсия инчунин бацо додан ба сифати тайжр
намудани мутахассисон дар муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк бояд ба сатци баланд
бардошта шавад.
9. Самтцои асосии рушди муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк
Ҷацони муосир дар асри ХХI тақозо менамояд, ки мутахассисон дар рӯцияи эцтироми принсипцои
гуманистк ва демократк тарбия жбанд ва барои ноил гаштан ба мақсадцои худ волоияти қонунро
дар цама ҷабцацои демократикунонии ҷамъият риоя намоянд. Самтцои асосии рушди муассисацои
тацсилоти мижна ва олии касбк низ дар доираи цамин принсипцо ташаккул межбанд.
Ҷумцурии Тоҷикистон аз нигоци интегратсионк бо мамлакатцои ҷацон дар раванди цалли
масъалацои глобалии соцацои иқтисодижт, сижсат, равобити фарцангию илмк цамкорк менамояд
ва дар шароити цозира онро густариш мебахшад. Бо назардошти он ки Тоҷикистон узви
комилцуқуқи Созмони Милали Муттацид, Иттицоди Давлатцои Мустақил, Иттицоди Иқтисодии
Евроосиж ва дигар ташкилоту созмонцои бонуфузи байналмилалк мебошад, масъалаи тайжр
намудани мутахассисони дар бозори мецнати ҷацон рақобаткунанда аз масъалацои мубрами рӯз ба
шумор меравад. Аз ин лицоз, мутахассисоне, ки дар муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк
тайжр карда мешаванд, бояд қобилияти инкишоф додани цама гуна равобитро бо цама давлатцои
ҷацон дар доираи ихтисос ва наздикшавии тамаддунцо дошта бошанд.
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Барои ноил гаштан ба ин мақсад бояд самтцои асосии рушди муассисацои тацсилоти мижна ва
олии касбк дар ояндаи наздик возецу равшан муайян карда шаванд, ки асоситаринашон аз чунин
цадафцои стратегк иборат мебошанд:
- тацлил намудани таҷрибаи ҷацонии гирифтани тацсилот ва дар ин асос тацияи моделцои
гуногуни тайжр кардани мутахассисон дар муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбии Ҷумцурии
Тоҷикистон;
- тацлили муқоисавии санадцои меъжрию цуқуқии тайжр намудани мутахассисон дар кишварцои
мухталифи ҷацон ва дар ин замина тация намудани талаботи замонавк вобаста аз ихтисос ва
равияцо;
- тацияи меъжрцое, ки аз рӯи онцо мутахассисони дар бозори озоди мецнати ҷацонк тобовар тарбия
межбанд;
- тацияи барномаи мутобиқгардонидашудаи миллии гирифтани тацсилот дар муассисацои
тацсилоти мижна ва олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон вобаста аз таҷрибаи ҷацонк;
- тацияи маҷмӯи цуҷҷатцои цуқуқие, ки барои гирифтани тацсилоти мижна ва олк мусоидат
менамояд;
- тацияи цуҷҷатцои меъжрию цуқуқк дар бораи ба тарзи озмуни озод қабул кардани кормандон,
васеъ намудани эцтимолияти ба кор таъмин намудани хатмкунандагони муассисацои таълимии
тацсилоти мижна ва олии касбк дар ин раванд;
- ворид сохтани тағйироту иловацо ба қонунцои мавҷудаи соцаи маориф ва тацсилоти мижна ва
олии касбк.
Вобаста ба цалли масъалацои дар боло зикргардида ба Стандарти давлатии тацсилот, нақшацои
таълимк, мазмуну мундариҷаи тацсилот тағйироту иловацо ворид мешаванд. цангоми иҷро
намудани ин цадафцои стратегк, пеш аз цама мазмуну мундариҷаи фанцои гуманитарк,
табиатшиноск, техникк ва фанцои дақиқ дигаргун мегарданд, тарзи омӯзиши онцо ва талаботи аз
худ намудани ин фанцо дар муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк дар цамбастагк бо
мактабцои мижнаи умумк мутобиқ гардонида мешаванд. Барои рушди бемайлони муассисацои
тацсилоти мижна ва олии касбк талаботи цадди аққали тараққижти онцо дар самтцои гуногуни
фаъолияташон тация гардида, дар амал ҷорк карда мешаванд.
10. Заминацои моддию техникк, таълимк, илмк ва истецсолк
Заифии заминаи моддию техникк, таълимк, илмк ва истецсолии муассисацои тацсилоти мижна ва
олии касбк аз пошхӯрии давлати Шӯравк оғоз шуда буд. Тоҷикистон бо социбистиқлол гардидан
солцои 1992-1997 цамчун давлати ҷавон мактабцои олк ва мижнаи касбиро бо таҷцизот, техника ва
технологияи муосир таъмин карда натавонист.
Дар давраи солцои 1998-2005 барқарор кардани заминаи моддию техникк, таълимк, илмк ва
истецсолии муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк шурӯъ шуда бошад цам, он натиҷаи
дилхоц надода истодааст. Тайи ду дацсолаи охир муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк ба
маводи лабораторк, асбобцои ажнк, воситацои нави таълимк, техникаи электронк пурра таъмин
нестанд. Махсусан, муассисацои таълимии илмцои дақиқ, техникк ва педагогк дар ин давра аз
маводи таълимк бебацра монда, ба азнавсозиву бунжди такягоццои моддиву техникк нижз доранд.
Дар ин замина Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон якҷоя бо Вазорати иқтисод ва савдои
Ҷумцурии Тоҷикистон давра ба давра дар Буҷети давлатк маблағцои мушаххасро пешбинк
менамояд ва шаклцои дигари маблағгузориро низ дар ин самт ҷустуҷӯ мекунанд.
Маблағгузории соцаи илми Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон дар солцои 2001-2006
мунтазам афзудааст. Масалан, агар маблағгузории соцаи илми Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон дар соли 2001 32 цазору 829 сомониро ташкил дода бошад, ин нишондод дар соли
2006-ум ба 370744 сомонк расидааст. Қисми асосии маблағи ҷудогардида барои тадқиқоти илмии
Академияи илмцои педагогк ва Пажуцишгоци илмцои педагогк сарф мешавад. Масалан, соли 2006
аз 370744 сомонии аз тарафи Вазорати молияи Ҷумцурии Тоҷикистон ҷудогардида 156 цазору 20
сомониаш (42%) барои Пажӯцишгоци илмцои педагогк ва 135 цазору 548 (36%) сомониаш барои
Академияи илмцои педагогк сарф карда шудааст. Аз ин цисоб 79 цазору 176 сомонк (21%) барои
иҷрои корцои имк-тадқиқотк ва мустацкам кардани заминаи моддию техникии муассисацои
тацсилоти олии касбии тобеи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон равона гардидааст.
Цоло цам заминаи моддиву техникии муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк кӯцнаву фарсуда
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буда, ба талаботи илму техникаи имрӯза ҷавобгӯ нестанд. Бо сабаби нарасидани маблағ шумораи
ками монографияцо, маҷаллацои илмк, маводцои конференсияцои илмк нашр карда мешаванд ва
маҷаллаву китоб ва иттилооти дигари илмиро харидорк карда наметавонанд, ки ин ба сатц, сифат
ва самаранокии тадқиқоти илмк ва таълиму тарбия таъсири манфк мерасонад.
Гузаштан ба технологияи нави таълими кредитк дар оянда яке аз самтцои асосии ислоцоти соцаи
тацсилоти олии касбк ба цисоб меравад ва талаботи махсусро оид ба заминацои моддию техникк,
таълимк ва илмк тақозо менамояд. Махсусан компютеркунонии пурраи ҷаражни таълиму тарбия,
тартиб додани сармаҷмӯи маълумотцо дар маркази бақайдгирк, ба цар як донишҷӯ додани
маҷмӯи маводцои таълимк-методк (силлабусцо) ва курси мухтасари лексияцо ва амсоли онцо
зарур мешавад, ки иҷрои онцо ногузир мебошад.
Заминацои моддию техникк, таълимк, илмк ва истецсолии муассисацои тацсилоти мижна ва олии
касбк аз нигоци тайжр намудани мутахассисон вобаста ба самтцои тараққижти иқтисодии кишвар
мукаммал карда мешавад. Дар ин самт зарурияти истифодаи муфиди имкониятцои вазоратцо,
корхонацо ва дигар сохторцои мутасаддк масъалаи мубрами рӯз мегардад. Корхонацои саноатк ва
ташкилотцои ба мутахассисон эцтижҷманд минбаъд ба муассисацои тацсилоти мижна ва олии
касбк имконияти васеи истифодаи техникаю технологияи муосирро фароцам меоваранд. Бо ин
роц самтцои афзалиятноки таълимк ва илмк таҷдиди назар шуда, заминаи моддиву техникии
муассисацои тацсилоти мижна ва олк тацким межбанд.
11. Маблағгузории системаи тацсилоти мижна ва олии касбк
Давра ба давра зижд кардани маблағгузории муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк ягона
воситаи расидан ба натиҷаи ницоии ин Консепсия ба цисоб меравад.
Цаҷми маблағгузории соцаи маориф цамасола меафзояд ва он дар мадди назари Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон қарор дорад.
Музди мижнаи мецнати омӯзгорон дар муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбии Ҷумцурии
Тоҷикистон нисбат ба музди мецнати омӯзгорони муассисацои тацсилоти олии касбии кишварцои
Иттицоди Давлатцои Мустақил ницоят кам мебошад. Динамикаи инкишофи он аз 9,3 сомонии
соли 2000 ба 41,2 сомонк дар соли 2006 расидааст. Стипендияи донишҷӯжни муассисацои
тацсилоти олии касбк соли 2001 агар 2,1 сомониро ташкил дицад, дар соли 2006 он ба 30,6 сомонк
расидааст. Маблағи буҷетие, ки давлат ба цар як донишҷӯ дар муассисацои тацсилоти мижна ва
олии касбк ҷудо менамояд соли 2006 цамагк 335 сомониро ташкил медицад, ки ин маблағи ночиз
аст. Динамикаи инкишофи маблағгузории муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк роццои
нави ҷустуҷӯ ва истифодаи маблағцоро тақозо менамояд. Барои ноил гаштан ба ин мақсад маҷмӯи
цуҷҷатцои меъжрии цуқуқк тация мешаванд, ки фазои мухторият ва мустақилияти муассисацои
тацсилоти мижна ва олии касбиро васеъ менамоянд.
12. Истифодаи технологияи иттилоотк-коммуникатсионк
Истифодаи усулцои нави таълим дар асоси истифодаи технологияи иттилоотк-коммуникатсионк
яке аз вазифацои асосии рушди тацсилоти мижна ва олии касбк ба цисоб меравад. Бо назардошти
цалли масъалацои ба ин алоқаманд дар сатци Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон талаботи
умумк оид ба Барномаи истифодаи технологияи иттилоотк-коммуникатсионк ба роц монда
мешавад. Барои амалк намудани барномаи мазкур бояд меъжрцои фаъолияти муассисацои
тацсилоти мижна ва олии касбк цангоми гирифтани литсензияи цуқуқи фаъолияти таълим ба
инобат гирифта шаванд. Барномаи ташкил кардани китобхонацои электронк ва истифодаи
манбацои электронк дар шабакаи интернет ва сармаҷмӯи фанцои таълимк вобаста ба равия ва
ихтисосцо ба назар гирифта мешавад.
Истифодаи самараноки технологияи иттилоотк-коммуникатсионк ба муассисацои тацсилоти
мижна ва олии касбк оид ба тация ва чопи китобцои электронк имкон дода, донишҷӯжнро ба
сарчашмацои навини иттилоотк шинос мегардонад. Татбиқи технологияи иттилоотккоммуникатсионк дар раванди амалк гардидани тацсилоти фосилавк низ нақши муцим мебозад.
Вобаста ба цалли масъалацои дар боло зикргардида ба цуҷҷатцои меъжрии цуқуқии Департаменти
аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон тағйироту иловацо дароварда мешавад.
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13. Цамкорицои байналмилалк ва минтақавк
Ҷумцурии Тоҷикистон цамчун узви комилцуқуқи Созмони Миллали Муттацид ва дигар ташкилоту
иттицодцои бонуфузи ҷацонк эътироф гардида, бо зижда аз 150 давлати ҷацон муносибатцои
иқтисодк, дипломатк ва фарцангию илмк барқарор намудааст. Барои равнақ бахшидани ин
самтцои цамкорк бо муассисацои таълимии давлатцои хориҷк, муассисацои тацсилоти мижна ва
олии касбии ҷумцурк низ вазифадор мебошанд. Яке аз талаботи асосии ин цамкорицо бояд цимоя
карда тавонистани манфиатцои миллии Ҷумцурии Тоҷикистон ва дар арсаи байналмилалк
муаррифк намудани нерӯи ақлонк, мероси илмк-фарцангии кишвар мебошад. Вобаста ба ин
зарурати тацияи барномаи алоқаи муассисацои тацсилоти олии касбии мамлакат бо муассисацои
таълимии давлатцои хориҷк ба вуҷуд омадааст. Зимни ин барнома бояд цадаф ва мақсадцои
гузошташуда возец нишон дода шуда, самтцои цамкорк муайян гарданд. Дар ин замина зарур аст,
ки ба ғайр аз тайжр намудани мутахассисон, инчунин, маҷмӯи корцои илмие тация ва амалк
гардонида шаванд, ки онцо бо ҷалби якҷояи олимону мутахассисони ҷумцурк ва хориҷк ба сомон
расонида мешавад. Бо цамин мазмун, тацияи китобцо бо иштироки муаллифони ватанк ва хориҷк,
маводцои таълимк-методк низ метавонанд самаранокии цамкорицоро баланд бардоранд ва нерӯи
зецнии олимонро дар раванди масъалацои мубрами рӯз тақвият бахшанд.
Бо мақсади баланд бардоштани малакаи касбии мутахассисон вобаста ба эцтижҷот таҷрибаи тайжр
намудани онцо дар хориҷи кишвар дар оянда тақвият дода мешавад.
14. Роццои амалигардонии Консепсияи рушди тацсилоти касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
Омилцои асосии амалк гардидани Консепсияи инцо мебошанд:
Омилцои цуқуқк;
- ворид намудани тағйиру иловацо ба қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи маориф;
- тацияи Барномаи давлатии рушди муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк;
- тацияи санадцои дигари меъжрии цуқуқк барои рушди муассисацои тацсилоти мижна ва олии
касбк бо мақсади рақобатпазирии онцо ва ҷавобгӯ будан ба талаботи бозори мецнат.
Омилцои иқтисодк:
- мунтазам афзун намудани маблағгузории системаи муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк;
- тация ва тасдиқи меъжрцои навини пардохти музди мецнати кормандони муассисацои тацсилоти
мижна ва олии касбк ва мунтазам баланд бардоштани музди мецнати онцо.
Омилцои ташкилк:
- тағйири сохтори идории муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк;
- тация ва такмили стандартцои давлатии тацсилоти мижна ва олии касбк;
- таъминоти методии фаъолияти муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк;
- компютерикунонии ҷаражни таълим;
- ба роц мондани таҷрибаомӯзк ва такмили ихтисоси кормандони муассисацои тацсилоти мижна ва
олии касбк дар хориҷи кишвар.
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон дар якҷоягк бо Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумцурии
Тоҷикистон ва дигар вазорату идорацои дахлдор вобаста ба талаботи иқтисодижти миллк нақшаи
қабули донишҷӯжнро ба муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк муайян намуда, ба мустацкам
шудани заминацои моддиву техникк, маблағгузории кофк ва рушди бемайлони соца ва амалк
гардидани цамин Консепсия масъул дониста мешавад.
15. Натиҷагирк аз Консепсияи рушди тацсилоти касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
Консепсия бояд ба цадафцои зерин ноил гардад:
- баланд шудани сифати таълим ва боло рафтани сатци дониши донишҷӯжн;
- ҷавобгӯ будан ба талаботцои бозори мецнат ва рақобатпазирк дар системаи байналмилалии
тацсилот;
- мустацкам шудани пояи моддиву техникк ва таъминоти пурраи кадрк;
- ворид шудан ба фазои ягонаи тацсилоти ҷацонк;
- тацияи санадцои меъжрии цуқуқии танзимкунандаи фаъолияти муассисацои тацсилоти мижна ва
олии касбк;
- татбиқи ислоцоти системаи тацсилоти мижна ва олии касбк;
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- ба даст овардани натиҷацои назарраси илмк;
- густариши равобити байналмилалк;
- истифодаи мақсадноки технологияи иттилоотиву коммуникатсионк дар ҷаражни таълиму тарбия
ва тадқиқотцои илмк;
- рушди сохтории муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк;
- пайдо намудани роцу усулцои наву замонавии идораи муассисацои тацсилоти мижна ва олии
касбк;
- мунтазам болоравии маблағгузории системаи тацсилоти мижна ва олии касбк;
- ғанк гардонидани хазинаи муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк аз цисоби маблағцои
ғайрибуҷетк;
- созмон додани технопаркцо.
Бо натиҷагирии цадафцои фавқ татбиқи Консепсияи мазкур таъмин шуда, тағйироти сифатк дар
рушди муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк ба вуҷуд меояд.
Замима ба Консепсияи
рушди тацсилоти касбк дар
Ҷумцурии Тоҷикистон
Тадбирцо оид ба амалк намудани Консепсияи рушди
тацсилоти касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон

№

Номгӯи
чорабинк

Мутасаддк

Мӯцлати
иҷро

Дар робита ба
гузариш ба
системаи
кредитии
тацсилот ворид
намудани
тағйиру
иловацо ба
Қонуни
Ҷумцурии
Тоҷикистон
1. «Дар бораи
маориф» ва
Қонуни
Ҷумцурии
Тоҷикистон
«Дар бораи
тацсилоти
олии касбк ва
тацсилоти
касбии баъд аз
муассисаи
олии таълимк»

Вазорати
маориф,
Вазорати
адлия,
Вазорати
молия,
Вазорати
иқтисод ва
савдо

то соли
2010

Тацияи
Барномаи
2.
давлатии
рушди

Вазорати
маориф,
Вазорати
адлия,

то соли
2008
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муассисацои
тацсилоти
мижна ва олии
касбк

Вазорати
молия,
Вазорати
иқтисод ва
савдо

Аз нав тация
намудани
Стандартцои
давлатии
тацсилоти
мижна ва олии
касбк ва ба
3.
Цукумати
Ҷумцурии
Тоҷикистон
пешницод
намудани
лоицаи цуҷҷати
мазкур

Вазорати
маориф,
Вазорати
адлия,
Вазорати
молия,
Вазорати
иқтисод ва
савдо

то соли
2009

Тацияи
меъжрцои нави
пардохти
музди мецнати
4. кормандони
муассисацои
тацсилоти
мижна ва олии
касбк

Вазорати
маориф,
Вазорати
адлия,
Вазорати
молия,
Вазорати
иқтисод ва
савдо

То соли
2008

Пешбинк
намудани
5. маблағ барои
харидории
компютерцо

Вазорати
маориф,
муассисаҳои
таҳсилоти ҳар сол
миѐна ва
олии касбӣ

6.

7.

Пешбини
намудани
маблағцои
иловагк барои
харидории
маводцои
лабораторк ва
методк

Вазорати
маориф,
муассисацои
тацсилоти
мижна ва
олии касбк

Ташкил ва
назорати
таҷрибаомӯзии
омӯзгорк ва
такмили
ихтисоси
кормандони

Вазорати
маориф,
муассисаҳои
таҳсилоти мунтазам
миѐна ва
олии касбӣ

мунтазам
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муассисацои
тацсилоти
мижна ва олии
касбк
Дар буҷети
муассисацои
тацсилоти
мижна ва олии
касбк
8. пешбинк
намудани
маблағ ҷицати
пайваст ва
истифодаи
Интернет

Вазорати
маориф,
Вазорати
молия,
муассисаҳои мунтазам
таҳсилоти
миѐна ва
олии касбӣ

Вазорати
маориф,
Вазорати
Таъсиси
адлия,
Маркази
9.
Вазорати
ягонаи миллии
молия,
тестк
Вазорати
иқтисод ва
савдо

то соли
2008

Дар Буҷети
давлатк
мунтазам
пешбини
намудани
афзоиши
10
маблағгузории
системаи
муассисацои
тацсилоти
мижна ва олии
касбк

ҳар сол

Вазорати
маориф,
Вазорати
адлия,
Вазорати
молия,
Вазорати
иқтисод ва
савдо

СТАНДАРТИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИ МАЪЛУМОТИ
ОЛИИ КАСБИИ ҶУМЦУРИИ ТОҶИКИСТОН
1. Талабцoи умумк.
1.1. Мундариҷа ва соцаи татбиқ
1.2. Стандарти мазкур инцoро муқаррар мекунад:
Сохтори маълумоти олии касбк, хуҷҷатцo дар бораи маълумоти олк.
Талабцoи умумк ба барномацoи асосии таълими маълумоти олии касбк ва шароити корбасти
онцo.
Меъжрцoи умумии кори таълимии донишҷӯи мактаби олк ва цаҷми он.
4. Озодицoи академии мактаби олк дар муайянсозии мундариҷаи маълумоти олии касбк.
5. Талабцoи умумк ба фецрасти самтцoи (тахассусцoи) маълумоти олии касбк.
6. Тартиби тация ва тасдиқи талаботи давлатк ба цадди ақалли мундариҷа ва дараҷаи омодагии
хатмкунандагон аз рӯи самтцoи (тахассусцoи) мушаххаси олии касбк ба сифати ҷузъи марказк.
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7. Қoидацoи назорати давлатк ба риояи талаботи стандарти давлатии таълими маълумоти олии
касбк.
1.3. Нуқтацoи стандарти мазкур бояд аз ҷониби цамаи муассисацoи таълимии дар қаламрави
Ҷумцурии Тоҷикистон воқеъгашта ва аз тарафи мақoмоти давлатии идораи маълумоти олк
цамчун мактаби олк акредитатсияшуда цатман истифода шаванд.
2. Ишорацои меъжрк ва таърифи мафцумцои соцаи маълумоти олии касбии дар стандарти
мазкур истифодашаванда.
2.1. Дар стандарти мазкур нуктацoи асосии муқаррароти низомномаи намунавии муассисаи
таълимии маълумоти олии касбии (макотиби олии) Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба тартиби тация,
тасдиқ ва корбасти стандарти давлатии маълумот барои маълумоти олии касбии Ҷумцурии
Тоҷикистон тасдиқ гардидааст, ба назар гирифта шудааст.
2.2. Маълумоти олии касбк маълумотест дар заминаи маълумоти мижнаи (пурраи) умумк ж
маълумоти мижнаи касбк. Он дар мактаби олк аз рӯи барномацoи асосии касбии тацcилотиест, ки
ҷавобгӯи талабцoи муқарраpкардаи стандарти мазкур буда, бо аттестатсияи ҷамъбастк ва ба
хатмкунанда додани цуҷҷат оид ба маълумоти олии касбк хотима межбад, амалк мегардад.
2.3.Барномаи асосии маълумоти олии касбк цуҷҷатест (ж маҷмӯи цуҷҷaтцo), ки мутобиқи стандарти
мазкур аз рӯи самт (тахассус) мундариҷаи маълумот, инчунин дараҷаи муайяни маълумоти олии
касбиро ба шумули тамоми маҷмӯи хадамоти тацсилот муайян месозад.
2.4.Сохтори маълумоти олии касбк маҷмӯи барномацoи асосии таълими маълумоти олии касбии
аз рӯи таъйинот ва муцлатцoи меъжрии тацсил гуногун мебошад, ки дараҷаи маълумоти олии
касбиро ифода мекунад.
2.5.Цуҷҷати давлатк дар бораи маълумоти олии касбк цуҷҷати намунаи давлатк мебошад. Он аз
тарафи мактаби олк барои тасдиқи он дода мешавад, ки дорандаи он барномаи асосии маълумоти
касбиро муваффақoна анҷом дода, цуқуқи идомаи тацсил дар зинаи минбаъдаро социб аст ва ж
мувофиқи тахассуси гирифтааш аз рӯи самти (тахассуси) тацcил метавонад фаъолияти касбк
кунад.
2.6.Мӯцлати меъжрии омӯзиш муцосибаи фарогирии барномаи асосии таълими маълумоти олии
касбк аз тарафи хатмкунанда барои тацcили рӯзона мебошад, ки онро стандарт муқаррар карда ва
дар заминаи маълумоти мижнаи (пурраи) умумк амалк мегардад.
3. Сохтори маълумоти олии касбк, цуҷҷатцо дар бораи маълумоти олк
3.1.Дараҷаи аввали маълумоти олии касбк маълумоти нопурраи олк мебошад, ки бояд аз ҷониби
мактаби олк дар қисмати барномаи асосии маълумоти касбк дар цаҷми на камтар аз ду соли
тацcил амалк гардад. Қисмати зикршудаи барномаи асосии маълумоти касбиро хатм кардани
донишҷӯ бояд ба ӯ цуқуқ дицад, ж имкон фароцам орад, ки маълумоти олиро давом дицад, ж
мувофиқи хоциш, бе аттестасияи ҷамъбастк дар хусуси маълумоти нопурраи олк шацoдатнома
гирад. Цaҷм ва мундариҷаи мушаххаси маълумоти нопурраи олк дар замимаи шацoдатнома
инъикос межбад.
3.2. Дараҷаи дуюми маълумоти олии касбк маълумотест, ки бояд аз ҷониби мактаби олк аз рӯи
барномаи асосии маълумоти касбк амалк гардад ва он тайжрии мутахассисро бо тахассуси
"бакалавр" таъмин намояд. Барномаи асосии маълумоти касбк бояд фанцoи гуманитарк,
иқтисодк, табиатшиноск ва таҷрибаомӯзии таъиноти касбк доштаро фаро гирад. Мӯцлати
меъжрии тацсил бояд аз чор сол камтар набошад. Барномаи мазкур бо аттестатсияи ҷамъбастк ва
ба хатмкунанда додани тахассуси "бакалавр", инчунин дипломи тасдиқкунандаи он хотима межбад.
3.3. Дараҷаи сеюми маълумоти олии касбк маълумотест, ки аз ҷониби мактаби олк аз рӯи
барномацoи асосии маълумоти касбии ду тип амалк гардад ва ин барномацo тайжр кардани
мутахассисонро бо тахассуси "магистр" ж ба таври анъанавк нишон додани тахассуси "муцандис",
"омӯзгор", "агроном", "иқтисоддон" ва ғайра (номи умумии тахассус "мутахассис") таъмин намоянд.
Вобаста ба махсусияти (ж соцаи) мактаби олк, эцтижҷоти хоҷагии халқ ба мутахассисони дараҷацoи
гуногун ба таври баробар тайжр кардани бакалаврцo ва муцандисон (омӯзгорон, агрономцо) бо
тақсими шохацoи марбути тарбият дар анҷоми дараҷаи аввал мумкин аст. Дар ин маврид ба
муцандисон (омӯзгорон ва ғайра), ки аз рӯи самт (тахассус) дипломи бакалавр надоранд, имкони
дохил шудан ба магистратура пешбинк намешавад.
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Давр аз рӯи самти марбута ва на камтар аз ду сол тайжрии махсус бо шумули таҷрибаомӯзк
иборат буда, он фаъолияти илмию тадқиқoтк ва (ж) илмию омӯзгории хатмкунандаро дар назар
дорад. Мӯцлати умумии меъжрии таълим бояд на камтар аз шаш сол дар тарбияти мутахассисон
бо ихтисоси "магистр", 5 сол дар тарбияти мутахассисон ба ихтисоси "муцандис", "агроном",
"иқтисоддон" ва ғайра аст.
Барномаи мазкур бо аттестатсияи ҷамъбастк бо шумули кори хотимавии (лоицаи) пожни тацcил ва
додани тахассуси "магистр" ба хатмкунанда, ки онро диплом тасдиқ менамояд, ба анҷом мерасад.
Барномаи ассосии маълумоти касбк фанцoи таълимии дорои характери умумимиллии
гуманитарк, иҷтимок-иқтисодк ва табиатшиноск, фанцoи умумикасбк, инчунин тайжрии назарк
ва амалиро аз рӯи ихтисос ва тахассус фаро мегирад, ки он намудцoи гуногуни фаъолиятро
мувофиқи касб дар назар дорад. Барномаи мазкур бо аттестатсияи ҷамъбастк бо шумули кори
хотимавии (лоицаи) пожни тацcил ва додани тахассуси "муцандис", "омӯзгор", "агроном",
"иқтисоддон" ва ғайра, ки онро диплом тасдиқ менамояд, ба анҷом мерасад. Нақшацoи таълимк ва
барномацoи таълимии амаликунандаи онцo оид ба тайжр кардани мутахассисон бо муддатцoи
барои онцo муқарраршудаи омӯзиш, ки цангоми қабули стандарти мазкур фаъолият доранд, бо
барномаи марбутаи асосии маълумоти касбк баробар шуморида мешавад.
3.4. Ба ашхосе, ки тацcилро анҷом надодаанд, мувофяқи хоцишашон маълумотномаи (справкаи)
академии муайяннамуда ж дар сурати иҷрои шартцoи муайянкардаи стандарти мазкур
шацoдатномаи маълумоти нопурраи олк, ки дар он цаҷму мундариҷаи тацcили гирифта инъикос
мегардад, дода мешавад.
3.5. Мӯцлатцoи меъжрии мушаххаси омӯзиш аз рӯи самтцoи (тахассусцoи) маълумоти олии касбк,
инчунин шакли цуҷҷатцo дар бораи маълумоти олии касбк, шацoдатномаи маълумоти ноппураи
олк ва маълумотномаи академиро мақoмоти давлатии идораи маълумоти олк муқaррар мекунад.
3.6. Цуҷҷатцoи стандарти намунаи давлатк ба ашхоси таълимгиранда ж омӯзишро дар мактаби олк
аз рӯи самтцoи (тахассусцoи) акредитатсияшуда анҷом дода мешаванд.
3.7. Тахассуси хатмкунндагони мактабцoи олк, ки дипломи маълумоти олии касбк тасдиқ
кардааст, имкон фароцам меорад, ки онцo навъцoи гуногуни фаъолияти касбии муайянкардаи
стандарти давлатии маълумотро барои маълумоти олии касбк дар боби талаботи давлат нисбат ба
цaдди ақали мундариҷа ва дараҷаи тайжрии хатмкунандагон аз рӯи самтцои (тахассусцои)
мушаххаси маълумоти олии касбк иҷро кунанд.
4.1. Барномацoи ассосии таълимии маълумоти олии касбк бояд омӯзиши цатмии фанцoи зеринро
аз ҷониби донишҷӯжн пешбинк намоянд:
1. Фанцoи умумигуманитарк ва иҷтимоию иқтисодк:
2.Фанцои рижзк ва умумии табиатшиноск:
3.Фанцoи умумии касбк (барои цамин самт ж тахассуси омодагк):
4. Фанцои махсус.
4.2. Цaдди ақали цатмии мундариҷаи цар барномаи асосии таълими маълумоти олии касбк
тавассути стандарти давлатии таълими маълумоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон, ки
талаботро нисбат ба цaдди ақалли мазмун ва дараҷаи омодагии хатмкунандагон аз рӯи самтцoи
(тахассусцo)-и мушаххас муайян мекунад, муқаррар карда мешавад.
4.3. Мундариҷаи барномацoи асосии маълумоти касбк, ки махсусиятцoи минтақавии омодгии
мутахассисонро инъикос менамояд, тавассути ҷузъцoи минтақaвии стандарти давлатии маълумот
барои маълумоти олии касбк муайян карда мешавад, ки он цангоми тарбияти мутахассисони
анъанацoи миллию маишк, махсусиятцoи табиию иқлими Ҷумцурии Тоҷикистонро дар назар
мегирад. Тартиби истиқрории ҷузъцои минтақавии стандарти давлатии маълумотро моддаи 16-и
Қoнуни маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунад.
4.4. Барномацoи асосии маълумоти олии касбк дар қатори фанцoи цатмк мувофиқи интихоби
донишҷӯ фанцои факултативиро низ бояд дар бар гиранд.
4.5. Иҷозат дода намешавад, ки омӯзиш аз рӯи барномацoи таълими маълумоти олии касбк чун
қoидаи гирифтани маълумоти дуюми олии касбк барраск гардад, агар таълими сатци цамин
дараҷа бори аввал ба даст оварда шавад.
4.6. Иҷoзат дода мешавад, ки аз рӯи барномацoи асосии маълумоти касбк дар цамаи дараҷацои
маълумоти олии касбк дар муддати мухтасар (нисбат ба муддатцoи меъжрии омӯзиш) бо
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назардошти таълими муқаддимотии таълимгиранда омӯзиш сурат гирад.
4.7. Ашхосе, ки дипломи маълумоти олии касбии дараҷаи дуюм доранд, метавонанд маълумоти
олиро дар дараҷаи баъдк давом дицанд. Шароити идомаи тацcил ж гузариш аз як барномаи асосии
маълумоти касбк ба дигар барнома тавассути мактабцoи олк бино ба тартиби муқарраркардаи
мақoмоти ҷумцуриявии (марказии)давлатии идораи маълумоти олк муайян карда мешавад. Дар
ин цангом имкони дохил шудан ж гузаронидани хатмкунандагон (донишҷӯжн)-и дигар мактабцoи
олк ба дараҷаи баъдии омӯзиш таъмин карда мешавад.
5. Меъжрцои умумии кори таълими донишҷӯи мактаби олк
ва цаҷми он
5.1. Цаҷми цадди аксари кори таълими кори донишҷӯ дар як цафта бо шумули цамаи навъцoи
дарсцoи дохили дарсхонацo ва кори таълими берун аз дарсхонацo бояд аз 54 соат зижд набошад.
5.2. Цаҷми цадди аксари дарсцoи цатмии дохили дарсхонацo дар шакли рӯзонаи таълим бояд бо
стандарти давлатии маълумот барои маълумоти олии касбк дар он қисмат, ки талаботи давлатк
нисбат ба цадди ақалли мундариҷа ва дараҷаи тарбияти хатмкунандагон аз рӯи самтцoи мушаххас
ва тахассусцoи маълумоти олии касбк муқаррар карда мешавад, мацдуд гардад.
5.3. Дар шакли омӯзиши рӯзона, ғоибона (шабона) цаҷми дарсцoи дохили дарсхонацo дар як цафта
бояд на камтар аз 10 соат бошад.
Дар шакли ғоибонаи таълим ба донишҷӯ барои машғулиятцo бо муаллим дар цаҷми на камтар аз
160 соат дар як сол бояд имкон фароцам сохта шавад.
Цаҷми умумии вақти таътил дар соли тацcил бояд 7-10 цафта, аз ҷумла дар давраи зимистон на
камтар аз ду цафтаро ташкил дицад.
6. Озодицои академии мактаби олк дар муайянсозии мундариҷаи маълумоти олии касбк
6.1. Мактаби олк барномацои асосии тацсилоти касбк, инчунин бар асоси нуктацои стандарти
мазкур роццoи амалк сохтани онцоро тация ва қабул мекунад.
6.2. Мактаби олк дар соцацoи муайянкунандаи стандарти мазкур дорои цуқуқцои дигар аст, ки
онцoро қoнунгузории амалкунанда дар соцаи маориф ва низомномаи типии муассисацoи таълимк
барои маълумоти олии касбии мактаби олии Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар кардааст.
7. Талаботи асоск нисбат ба фецрасти самтцо (тахассусцо)-и маълумоти олии касбк
7.1.Фецрасти самтцо (тахассусцo)-и маълумоти олии касбк бояд соцацoи мавҷуд ва дурнамои илм,
техника ва фарцангро дар бар гирад. Цар самт (тахассус) бояд ацамияти иҷтимок ва шахск дошта
бошад.
7.2. Фецрасти самтцo (тахассусцо)-и маълумоти олии касбк як қисми стандарти мазкури давлатии
таълими маълумоти олии касбк мебошад ва чунин ном дорад: "Стандарти давлатии таълими
маълумоти олии касбк таснифгари самтцo ва тахассусцoи маълумоти олии касбк".
8.Тартиби тация ва тасдиқи талаботи давлатк нисбат ба дaраҷаи цадди ақали мундариҷа ва
тайжр намудани хатмкунандагон аз рӯи самтцo (тахассусцо)-и мушаххаси маълумоти олии
касбк цамчун ҷузъцои ҷумцуриявк
8.1. Талаботи давлатк нисбат ба цaдди ақалли мундариҷа ва дараҷаи тайжр кардани
хатмкунандагон аз рӯи самтцо (тахассусцo)-и мушаххаси маълумоти олии касбк бино ба тартиби
муқарраркардаи Қарори цукумати |Ҷумцурии Тоҷикистон тация ва тасдиқ карда мешавад.
8.2. Талаботи давлатк нисбат ба цадди ақалли мундариҷа ва дараҷаи тайжр намудани
хатмкунандагон аз рӯи самтцoи (тахассусцo)-и мушаххаси маълумоти олии касбк як қисми
стандарти мазкури давлатии маълумот барои маълумоти олии касбк мебошад ва чунин ном
дорад: "Стандарти давлатии маълумот барои маълумоти олии касбк. Талаботи давлатк нисбат ба
мундариҷаву дараҷаи цадди ақалли тайжр намудани хатмкунандагон". Стандарти мазкур алоцида
барои цар самт ва тахассус тация мегардад.
9. Қоидаи назорати давлатк бар риояи талаботи стандарти давлатии маълумот барои
маълумоти олии касбк
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9.1. Қоидаи назорати давлатк бар риояи стандарти давлатии маълумот барои маълумоти олии
касбиро мақoмоти ҷумцурии давлатии идораи маълумоти олк муқаррар мекунад, Назорати
давлатиро бар риояи талабцoи стандарти мазкур мақoмоти давлатии идораи маълумоти олк
цамроц бо вазоратцo, идорацo ва дигар мақoмоти цoкимияти иҷроия, ки дар ихтижр мактабцoи олк
доранд, анҷoм медицанд.
9.2. Барои риоя накардани талаботи стандарти мазкур аз ҷониби (тарафи) мактаби олк ба он ҷазои
дарҷшудаи моддаи 49-и Қoнуни маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон корбаст мешавад.
Бо қарори Цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 5 феврали соли 2003
№ 54 тасдиқ карда шудааст
ТАРТИБИ
гузаронидани аттестатсия, аккредитатсия ва литсензиядиции
муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон
1. Аттестатсия, аккредитатсия ва литсензиядиции муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон,
новобаста аз шакли моликият ва тобеият, дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон “Дар бораи
маориф”, низомномацои аз ҷониби Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқгардида ва
тартиби мазкур аз тарафи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.
2. Аттестатсия, аккредитатсия ва литсензиядиции муассисацои типпи нав ба монанди литсейцо,
гимназияцо, коллеҷцо, таълимгоццои шахск, ширкатие, ки ацамияти ҷумцуриявк доранд,
мактабцои ғайридавлатк, мактабцои мижнаи касбк ва олии ҷумцурк, аспирантура, докторантура,
Донишкадацои такмили ихтисосу азнавтайжркунии кадрцо, Маркази ҷумцуриявии корцои
беруназмактабк, литсейцои касбк, омӯзишгоццои касбию техникк, муассисацои таълимии
вазорату идорацои қудратк, муассисацои таълимии беруназмактабк, муассисацои таълимии
муштараки байналмилалк, муассисацои таълимии хусуск, (аз ҷумла муассисацои таълимие, ки аз
ҷониби шацрвандони хориҷк таъсис жфтаанд), новобаста ба шакли моликият ва тобеияти идорк,
аз тарафи Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон пулакк гузаронида мешаванд.
3. Аттестатсия, аккредитатсия ва литсензиядиции муассисацои томактабк ва цамаи намудцои
мактабцои мижнаи тацсилоти мижнаи умумк, ғайр аз намудцои мактабцои фавқуззикр, аз тарафи
идора ж шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк бо назардошти цуҷҷатцои расмк ва
маводи илмию методии тавсиякардаи Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон гузаронида мешавад. Бо мақсади муайян кардани
сифати санҷиш Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон метавонад интихобан аз нав аттестатсияи муассисацои таълимии аттестатсияшударо
гузаронад.
4. Барои гузаронидани аттестатсия ж литсензиядиции Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии
назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон, идора ва шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк,
ноциявк комиссияи экспертк ташкил медицанд, ки ба цайати он мутахассисони Дастгоци Вазорати
маориф, коркунони муассисацои илмк, томактабк, муаллимону олимон, кормандони мақомоти
органцои таълимию тарбиявк, такмили ихтисосу азнавтайжркунии кадрцо, мутахассисони
ташкилотцои манфиатдоре, ки барои тайжр кардани кадрцо фармоиш медицанд, намояндагони
вазоратцо ва идорацои соцавк, намояндагони идорацою шӯъбацои маориф, цокимиятцо дохил
мешаванд.
5. Барои гирифтани литсензия оид ба пайдо кардани цуқуқи пешбурди фаъолият муассисаи
таълимк тибқи “Низомнома дар бораи литсензионидани муассисацои таълимии Ҷумцурии
Тоҷикистон”, ки Вазорати маориф тасдиқ кардааст, цуҷҷатцои дахлдорро мутаносибан ба Вазорати
маориф, идорацо, шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк, ноциявк пешницод менамояд.
6. Комиссияи литсензионии Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон цуҷҷатцои пешницодшударо тацлил намуда, дар муассисаи
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таълимк ташхиси пояи моддию техникк, цайати кадрк, таълимк, лабораторк, илмк, илмию
методк, молиявк, таъминот бо адабижт ва дигар маводцои таълимию методк, барномацои
таълимии касбк, омодагии муассисаи таълимиро доир ба қабули хонандагону донишҷӯжн
мегузаронад.
7. Комиссияи экспертк самтцои асосии фаъолияти муассисаи таълимии литсензионидашавандаро
тацлил намуда, ба меъжрцои мавҷуда мувофиқат кардани онро муайян мекунад ва дар асоси он ба
Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маориф, идорацои маорифи
вилоятк, шӯъбацои маорифи шацрк, ноциявк хулосаи ницок (мусбат ж манфк) пешницод
менамояд.
8. Қарори Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маориф ва лоицаи фармон
дар барои додани литсензия ба Вазири маориф, мутаносибан ба cардори Идора, мудири шӯъбаи
маориф пешницод карда мешавад. Баъди тасдиқи қарори Шӯро ва баровардани фармони Вазири
маориф аз ҷониби Идора ва шӯъбацои маориф ба муассисаи таълимк литсензия (бо замимааш)
дода мешавад.
9. Ба муассисаи таълимии литсензиягиранда, вобаста ба хусусиятцои хос ва шаклцои таълим, ба
мӯцлати аз 1 то 5 сол литсензия дода мешавад ва баъд аз он аз аттестатсияи давлатк гузаронида
мешавад.
Муассисаи таълимк танцо баъди гирифтани литсензияи Вазорати маориф, идорацои маорифи
вилоятк, шӯъбацои маорифи шацрк ва ноциявк цуқуқи пешбурди фаъолияти таълимиро пайдо
менамояд.
Литсензия танцо ба цамон фаъолияти таълимк цуқуқи амал кардан медицад, ки дар он равия,
ихтисос, сатци тайжрк, миқдори ницоии муцассилин, мӯцлат ва дигар реквизитцо муқаррар шуда
бошад.
10. Муассисаи таълимие, ки ихтисоси нав мекушояд, ж аз рӯи барномацои нави таълимк амал
мекунад, новобаста аз литсензияи доштааш, барои гирифтани литсензияи нав цуҷҷатцоро
мутобиқи Низомномаи литсензионидани муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон барои
ташхис пешницод менамояд.
Цуҷҷатцои барои гирифтани литсензия пешницодшуда дар давоми 20 рӯз аз лацзаи бақайдгирии
ариза дар ин хусус дида баромада шуда, баъди ташхиси литсензионк дар давоми як моц оид ба он
қарори дахлдор қабул карда мешавад.
11. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон фаъолият намудани муассисацои таълимк бе литсензия манъ аст.
Дар сурати тағйир жфтани номгӯи самт ва ихтисосцо, зинаи тайжркунии мутахассисон, мӯцлати
тацсил, иваз шудани мақоми муассисаи таълимк ва дигар талаботцои меъжрию назоратк,
литсензияи Вазорати маориф эътиборашро гум мекунад.
12. Аттестатсияи муассисацои таълимк дар асоси нақша давра ба давра дар давоми панҷ сол як
маротиба гузаронида мешавад. Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон, идора ва шӯъбацои
маорифи вилоятк, шацрк, ноциявк нақша-ҷадвали панҷсола ва яксолаи аттестатсияи муассисацои
таълимии ҷумцуриро тасдиқ менамоянд. Қисми нақша-ҷадвали гузаронидани аттестатсияи
муассисацои таълимии дар тобеияти Вазорати маориф набударо Идораи аттестатсияи
муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон бо вазоратцою идорацои
дахлдор мувофиқа мекунонад. Аттестатсияи нахустини муассисаи таълимии навтаъсис баъди
хатми аввалин тамомкунандагон аз рӯи аризаи он ба шарте гузаронида мешавад, ки баъд аз се
соли литсензионидан натиҷацои аттестатсияи ҷамъбастк на кам аз нисфи хатмкунандагон мусбат
бошад. Аттестатсияи нахустини муассисацои таълимии навтаъсиси ибтидоии умумк, асоск ва
мижнаи (пурра)-и маълумоти цамагонк мумкин аст давра ба давра, вобаста ба зинацои маълумот
(ибтидоии умумк, асоск, мижна (пурра)-и умумк гузаронида шаванд.
13. Комиссияи аттестатсионк оид ба самтхои асосии фаъолияти муассисаи таълимии
аттестатсияшаванда-литсензиягиранда маълумотнома ва хулоса тайжр карда, ба Идораи
аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон, идораи
маорифи вилоятк, шацрк, ноциявк пешницод мекунад, ки вай дар навбати худ лоицаи фармон ва
қарорро омода месозад.
Дар лоицаи қарор ба фаъолияти муассисацои таълимк чунин бацо дода мешавад:
- агар муассисаи таълимк вазифацои мувофиқи Низомнома ва талаботцои Стандарти давлатии
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маълумот ба зиммааш гирифтаро қаноатбахш иҷро карда истода бошад, он аттестатсияшуда;
- агар дар кори муассисаи таълимк цангоми иҷрои вазифацояш камбудицо ошкор гардида
бошанд, ки онцоро дар мӯцлатцои муайян (кӯтоц) бо роци анҷом додани тадбирцои амалк барцам
доданашон мумкин бошад, аз аттестатсияи аввалин (шартан) гузашта ва аз нав
аттестатсияшаванда;
- агар муассисаи таълимк вазифацояшро дар бобати тайжр намудани таълимгирандагон мувофиқи
Стандарти давлатии маълумот ва низомномааш иҷро накарда бошад, аз аттестатсия нагузашта
цисобида мешавад;
- оид ба барцам додани муассисаи таълимк, аз нав ташкил кардани он, мацдуд ва ж васеъ намудани
фаъолияташ таклифцо пешкаш менамояд.
14. Лоицаи қарор дар бораи аттестатсияи муассисацои таълимк ба муцокимаи мушовараи
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ж мушовараи якҷояи Вазорати маориф, вазорату
идорацои соцавк, шӯроцои идораи вилоятк, шацрк, ноциявии маориф, лоицаи фармон дар бораи
додани литсензия мутаносибан ба Вазири маориф, сардори идора, мудири шӯъбаи маориф
пешницод карда мешавад.
15. Ба муассисаи таълимие, ки аз аттестатсия мусбат гузаштааст, барои 5 сол литсензия (бо
замимааш) дар бораи тайжр намудани мутахассисон ж пешбурди фаъолияти таълимк дода
мешавад, ки намунаашро Вазорати маориф тасдиқ кардааст.
16. Муассисаи таълимие, ки аз аттестатсия шартан гузаштааст, аз тарафи мақомоти бевосита ба он
роцбарикунанда сабабцои миқдоран ва сифатан ба талабот мувофиқ накардани тайжрии умумк ва
касбии таълимгирандагонро цаматарафа тацлил намуда, якҷоя бо Вазорати маориф бацри
бартараф кардани нуқсонцои мавҷуда тадбирцо андешида, онцоро амалк мегардонад ва баъд аз ду
сол аттестатсияи такрорк гузаронида мешавад.
17. Агар муассисаи таълимк аз аттестатсия гузашта цисобида нашавад, пас Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон дар мӯцлати на зижда аз се моц дар бораи табдилдицк, тағйир додани
номгӯи ихтисосцо ж барцам додани муассисаи таълимк, вобаста ба хулосаи Идораи аттестатсияи
муассисацои таълимк қарори дахлдор қабул мекунад ва ж ба таври муқарраршуда ба цукумати
Ҷумцурии Тоҷикистон таклифцо пешницод менамояд.
18. Муассисаи таълимии аз аттестатсияи давлатк гузашта тибқи Низомнома дар бораи
аккредитатсияи муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон, ки Вазорати маориф тасдиқ
кардааст, барои аз аккредитатсия гузаштан ба комиссияцои аккредитатсионии Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон ва идорацо ж шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк муроҷиат
менамояд.
19. Аккредитатсияи давлатии муассисацои таълимк муайян намудани мақоми он аз рӯи намуд
(муассисаи таълимк) ва шакли он (донишгоц, академия, донишкада, коллеҷ, литсей, гимназия,
интернат ва ғайра) вобаста ба имконияти муассиса ҷицати татбиқи барномацои тахассуск,
мувофиқати мазмун ва сифати раванди таълим ба талаботи cтандартцои давлатии маълумот ва
цуқуқи ба хатмкунандагон додани цуҷҷати намунаи давлатк мебошад.
Аккредитатсияи давлатии муассисацои таълимиро бо ҷузъцои таркибиашон, новобаста ба шакли
моликият ва тобеияти идоравиашон, комиссияи давлатии аккредитатсионии Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон мегузаронад.
Аккредитатсияи муассисацои таълимии мақоми мацаллидоштаро мутобиқан комиссияи давлатии
аккредитатсионии идорацои маорифи вилоятк, шӯъбацои маорифи шацрк ва ноциявк,
мегузаронанд.
20. Ба цайати комиссияи давлатии аккредитатсионк муовини Вазири маориф, сардори Идораи
аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маориф, сардори Идораи маълумоти мижна
ва олии касбк, сардори Идораи маълумоти цамагонк, сардори Идораи банақшагирк ва иқтисод,
намояндагони дигар вазорату кумитацои дахлдор шомил мегарданд.
Цайати комиссияи аккредитатсионии идорацои маорифи вилоятк ва шӯъбацои шацрию
ноциявиро идораю шӯъбацои марбута дар асоси Низомнома оид ба аккредитатсияи давлатии
муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон, ки Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
тасдиқ кардааст, муайян мекунанд.
Комиссияи аккредитатсионии давлатк мақом, шакл ва намуди муассисаи таълимиро вобаста ба
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талаботи нисбати он пешницодшуда муайян месозад.
21. Ариза ва дигар цуҷҷатцои ба аккредитатсия вобастабударо роцбарияти муассисаи таълимк пас
аз як моци қабули қарори мусбати мушовараи Вазорати маориф ж мушовараи якҷояи Вазорати
маориф, вазорату идорацои соцавк ва қарори мушовараи идорацои маорифи вилоятк, шацрк ж
Шӯрои шӯъбацои маорифи ноциявк оид ба натиҷаи аттестатсия ба Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон ва идорацою шӯъбацои маорифи вилоятк ва шацрк пешницод карда метавонад.
Агар филиали муассисаи таълимк то пешницоди аризаи муассисаи таълимии марказк оид ба
аккредитатсия аз аттестатсия гузашта бошад, он гоц аккредитатсияро дар якҷоягк бо ин муассиса
мегузарад.
22. Бо мақсади муайян кардани дурустии иттилоот аз ҷониби муассисаи таълимк доир ба
аккредитатсия пешницодшуда ва муқаррар кардани мақоми муассисаи таълимк мумкин аст,
комиссияи салоциятнок иборат аз 5 - нафар таъсис дода шавад, ки дар давоми як цафта дар
таълимгоц кор карда, ба комиссияи аккредитатсионк хулосаро оид ба муассисаи таълимии
аккредитатсияшаванда пешницод менамояд.
23. Бо назардошти муцокима ва тавсияи Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди
Вазорати маориф комиссияи аккредитатсионии Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
мақоми муассисаи таълимк, номгӯи ихтисосцои аз аккредитатсия гузаштаро муайян карда, оид ба
додани нусхаи муқарраршудаи шацодатнома дар бораи аккредитатсияи давлатк бо замимааш
қарор қабул мекунад ва бо қарори мушовараи Вазорати маориф тасдиқ карда мешавад. Ба
муассисаи таълимии аз аккредитатсияи давлатк гузашта шацодатнома дар бораи аккредитатсияи
давлатк дода мешавад, ки намунаашро Вазорати маориф тасдиқ кардааст. Дар шацодатнома
мақоми муассисаи таълимк (донишгоц, академия, донишкада, коллеҷ, гимназия, литсей, интернат
ва ғайра) муайян карда мешавад. Варақаи шацодатнома оид ба аккредитатсия бо фармони Вазири
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад. Аккредитатсияи навбатии муассисаи
таълимк аз рӯи муқаррарот баъди аттестатсия дар 5 сол як маротиба гузаронида мешавад.
24. Дар сурати қабули қарор оид ба мувофиқат накардани муассисаи таълимк ба мақоми
пешницодшудааш оид ба надодани шацодатномаи аккредитатсияи давлатк дар муддати 2 цафта
ба муассисаи таълимк расман хабар дода мешавад. Дар ин сурат муассисаи таълимк цуқуқ дорад,
ки дар давоми як сол баъди бартараф кардани камбудицо ба комиссияи аккредитатсионии
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон барои гузаштан аз аккредитатсияи давлатк муроҷиат
намояд.
Дар сурати барцам хӯрдан ж аз нав ташкил кардан, тағйир жфтани мақоми муассисаи таълимк,
шацодатнома доир ба аккредитатсияи давлатии қаблан додашуда эътиборашро гум мекунад.
25. Пардохти масрафи кори аттестатсионк, аккредитатсионк ва литсензиядицк (ба ғайр аз
мактабцои тацсилоти цамагонии давлатк, муассисацои томактабк ва беруназмактабии давлатк) аз
тарафи муассисацои таълимии арзжбишаванда то саршавии амалижт ба амал бароварда мешавад.
Вазоратцо, цукуматцои мацаллк ва ташкилотцое, ки дар ихтижрашон муассисацои таълимк доранд,
цангоми тарцрезии буҷет ин масрафро дар асоси харҷномаи Идораи аттестатсияи муассисацои
таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон дар доираи маблағцои
пешбинишаванда ба инобат мегиранд. Маблағцои мазкур мувофиқи тартиботи муқаррарнамудаи
қонунгузорицои Ҷумцурии Тоҷикистон харҷ карда мешаванд.
Литсензия фақат баъди пардохти маблағи кори литсензионк, аттестатсионк, аккредитатсионк ба
муассисаи таълимк дода мешавад.
Бо қарори мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
№ 3/4 аз 08 феврали соли 2006 тасдиқ шудааст
ДАСТУРАМАЛИ
қабули духтарон ва писарон ба мактабцои
олк (беимтицон) тибқи квотаи Президентк
1. Дастурамали қабули духтарон ва писарон ба мактабцои олк (беимтицон) тибқи квотаи
Президентк (минбаъд Дастурамал) дар асоси Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 31
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январи соли 2006 тацти №58 «Дар бораи қабули донишҷӯжн ба мактабцои олии ҷумцурк тибқи
квотаи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон барои солцои 2006-2010» бо мақсади таъмин намудани
минтақацои дурдасти ҷумцурк бо мутахассисони маълумоти олидор аз ҷумлаи духтарону писарон
ва ба низом даровардани ҷаражни қабул ба мактабцои олк аз рӯи квотаи Президентк барои солцои
2006-2010 тация гардидааст.
2.Қабули донишҷӯжн тибқи квотаи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон ба мактабцои олии ҷумцурк
салоцияти Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон ва Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
мебошад.
3.Тадбирцо оид ба интихоби касб, тартиби интихоб ва гузаронидани сӯцбату озмунцо дар бораи
қабули донишҷӯжн тибқи квотаи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон ба муассисацои тацсилоти
олии ҷумцурк вазифаи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон, вазоратцо ва кумитацои
давлатк, ки дар тобеияташон муассисаи тацсилоти олии касбк доранд, мақомоти иҷроияи
мацаллии цокимияти давлатк, воцидцои сохтории дахлдори онцо ва мактабцои тацсилоти умумии
Ҷумцурии Тоҷикистон мебошад.
4.Қабули донишҷӯжн ба мактабцои олии ҷумцурк тибқи квотаи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон
дар асоси қарори Шӯрои омӯзгории мактаб (агар аз хатми мактаби тацсилоти умумк мӯцлат
гузашта бошад, ба ҷойи қарори Шӯрои омӯзгории мактаб, қарори Шӯрои мецнатии ҷойи кори
охирин пешницод мешавад), цуҷҷатцои хатми мактаби тацсилоти асосию умумк (синфцои 9-11),
тавсияи шӯъбаи маорифи ноция ва роцхати мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк ба
роц монда мешавад (аз хатми мактаби тацсилоти умумк набояд аз 4 сол гузашта бошад);
4.1.Довталабон хатмкардаи мактабцои тацсилоти умумии маркази шацру ноция набошанд.
4.2.Довталабоне, ки 2 соли охир аз шацри Душанбе ба дигар шацру ноцияцо рафта, синфцои 10-11ро дар мактабцои тацсилоти умумии ин ноцияцо хатм намудаанд, ба озмун роц дода намешаванд.
4.3.Довталабоне, ки омӯзишгоццои педагогк, тиббк ва дигар таълимгоццои тацсилоти ибтидоии
касбиро хатм кардаанд ва бевосита дар истецсолот кор мекунанд, бо қарори Шӯрои мецнатк ва
роцхати мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк ба муассисацои тацсилоти олии касбии
ҷумцурк тавсия карда мешаванд.
4.4.Мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк ба цар як ҷойи пешбинишуда цуҷҷатцои на
камтар аз се довталаб (ба ихтисосцои соцаи санъат ва варзиш аз 3 то 5 довталаб)-ро ба комиссияи
озмуни қабули донишҷӯжн ба мактабцои олии ҷумцурк тибқи квотаи Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон, ки аз цисоби кормандони Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ва устодони
муассисацои тацсилоти касбии Ҷумцурк ташкил карда мешавад, пешницод менамояд.
4.5.Мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк, идора ва шӯъбацои маорифи ноцияцо,
шацрцо ва вилоятцо рӯзи озмуни қабули донишҷӯжнро ба мактабцои олии ҷумцурк тибқи квотаи
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда, барои мувофиқа ба Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод менамоянд.
4.6.Сардорони идорацои маорифи вилоятцои Хатлон, Суғд, ВМКБ, мудири шӯъбаи маорифи
ноцияи Рашт, ректори Донишкадаи ҷумцуриявии такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони
соцаи маориф ва мудирони шӯъбацои маорифи дигар шацру ноцияцо барои гузаронидани озмун
ҷицати қабули донишҷӯжн ба мактабцои олии ҷумцурк тибқи квотаи Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон дар маркази вилоятцо (шацрцои Хоруғ, Хуҷанд, Қӯрғонтеппа), маркази ноцияи Рашт
(ноцияцои Рашт, Нуробод, Тоҷикобод, Ҷиргатол, Тавилдара) ва Донишкадаи марказии такмили
ихтисоси кормандони соцаи маориф ( шацру ноцияцои Роғун, Файзобод, Вацдат, Рӯдакк, цисор,
Шацринав, Турсунзода, Варзоб) ҷойи гузаронидани сӯцбатцоро муайян намоянд.
4.7.Комиссияцои қабули муассисацои тацсилоти олии касбк мувофиқи зербанди 4.4 дар рӯзцои
муайянгардида бо иштироки намояндацои Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон сӯцбат
ташкил карда, аз натиҷааш довталабро баъди 5 соати ба анҷом расидани сӯцбатцо огоц месозад.
5.Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон рафти гузаронидани сӯцбатцоро барои қабули
донишҷӯжн ба мактабцои олии ҷумцурк тибқи квотаи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон сарфи
назар аз тобеияти идоравк зери назорат мегирад ва барои иштирок дар вақти сӯцбат тибқи
фармон намояндагони Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ва муассисацои тацсилоти олии
касбиро таъйин менамояд.
5.1.Протоколи сӯцбат ва хулосаи комиссия цамчун цуҷҷати асоск барои қабули довталаб ба
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мактаби олк пешницод карда мешавад.
6.Натиҷаи қабули донишҷӯжн ба мактабцои олии ҷумцурк тибқи квотаи Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон рӯзи сӯцбат эълон гардида, 20 июл фармони ректор оид ба қабули донишҷӯжн ба
курси якуми мактабцои олии ҷумцурк тибқи квотаи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон бароварда
мешавад.
7.Муассисацои тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон то 10-уми август оид ба натиҷаи
қабули донишҷӯжн ба мактабцои олии ҷумцурк тибқи квотаи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон
ба вазоратцои маориф ва иқтисод ва савдои Ҷумцурии Тоҷикистон маълумотномаи хаттк
пешницод менамоянд.
7.1.Натиҷаи қабули донишҷӯжн ба мактабцои олии ҷумцурк тибқи квотаи Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон моци октябр дар мушовараи васеи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон бо
иштироки намояндаи Вазорати иқтисод ва савдои Ҷумцурии Тоҷикистон муцокима карда
мешавад.
8.Духтарону писароне, ки ба мактабцои олии ҷумцурк тибқи квотаи Президенти Ҷумцурии
Тоҷикистон қабул шудаанд (танцо дар шӯъбаи рӯзона тацсил менамоянд), аз як муассисаи
тацсилоти олии касбк ба дигар муассисаи тацсилоти олии касбк, аз як ихтисос ба ихтисоси дигар
гузаронида намешаванд. Цамчунин аз шӯъбаи рӯзона ба шӯъбаи ғоибона гузаштан танцо дар
цолате амалк гардонида мешавад, ки донишҷӯ (аз курси 2-юм) дар риштаи омӯзгорк тацсил
намуда, баъди гузариш дар мацалли зисташ ба фаъолияти педагогк машғул шавад. Ин амал бояд
дар асоси дархости мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк ва пешницоди шӯъбаи
маорифи ноция сурат гирад.
9.Фаъолияти таълимк-тарбиявк ва цамчунин ҷамъиятии донишҷӯжн дар Шӯрои илмии
муассисацои тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон соле як маротиба муцокима гардида,
барои бартараф намудани камбудицои ҷойдошта чорацои мушаххас андешида мешавад.
10. Мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк бо довталабоне, ки аз озмун барои ноил
шудан ба роцхати квотаи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон гузаштаанд, созишномаи сеҷониба бо
муассисаи тацсилоти олии касбк ва донишҷӯ ба имзо мерасонанд. Тибқи ин созишнома донишҷӯ
баъди хатми муассисаи тацсилоти олии касбк ба цамон ноцияе, ки тибқи квотаи Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон ба тацсил дар мактабцои олии ҷумцурк фаро гирифта шудааст, ба кор
фиристода мешавад. Дар мавриди иҷро нагардидани бандцои ин созишнома маблағи тацсил аз
тарафи донишҷӯ ба буҷаи давлат баргардонида мешавад.
10.1 Мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк мувофиқи имконият ба тацсили донишҷӯжн
аз лицози моддию маънавк дастгирк намуда, се моц пеш аз хатми тацсил ҷойи кор ва шароити
онцоро муайян менамояд.
11.Бо мақсади омӯзиши вазъи таълим ва шароити зисти донишҷӯжне, ки тибқи квотаи Президенти
Ҷумцурии Тоҷикистон дар мактабцои олии Ҷумцурк тацсил мекунанд, комиссияи муштараки
вазоратцо ва кумитацои давлатк, ки дар сохторашон муассисаи тацсилоти олии касбк доранд,
таъсис дода мешавад.
11.1.Комиссияи муштарак дар сурати зарурат вазъи таълим ва шароити зисти донишҷӯжнеро, ки
тибқи квотаи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон дар мактабцои олии ҷумцурк тацсил мекунанд,
дар маҷлиси Шӯрои цамоцангсози муассисацои тацсилоти ибтидок, мижна ва олии касбии
Ҷумцурии Тоҷикистон муцокима менамоянд.
12.Вазоратцо ва кумитацои давлатии дар сохторашон муассисацои тацсилоти олии касбидошта
донишҷӯжнеро, ки тибқи квотаи Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон дар мактабцои олии ҷумцурк
тацсил мекунанд, бо хобгоц таъмин намуда, барои тацсил ва зисти онцо шароити мувофиқ
фароцам меоваранд.
13.Вазоратцо ва кумитацои давлатк, ки дар сохторашон муассисаи тацсилоти олии касбк доранд,
баъди цар як сессияи санҷишк-имтицонк оид ба рафти иҷрои нишондодцои квотаи Президентк ба
Шӯрои цамоцангсози муассисацои тацсилоти ибтидок, мижна ва олии касбии Ҷумцурии
Тоҷикистон маълумотномаи хаттк пешницод менамоянд.
БОБИ II
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Низомнома ва дастурамалцо
Бо қарори мушовараи
Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 29 апрели соли 2003 №8/7 тасдиқ шудааст
НИЗОМНОМА
оид ба литсензионидани муассисацои таълимии
Ҷумцурии Тоҷикистон
1. Муқаррароти умумк
1.1.Низомномаи мазкур мувофиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қарори
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 05.02.2003 №54 «Дар бораи тартиби гузаронидани аттестатсия,
аккредитатсия ва литсензиядиции муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон» мақсад, самт,
мундариҷа, ташкил ва тартиби литсензионии муассисацои томактабк, мактаби тацсилоти мижнаи
умумк, гимназия, литсей, муассисацои махсуси таълиму тарбия, таълимгоццои шахск, ширкатк,
мактабцои ғайридавлатк, тиҷоратк ва ғайритиҷоратк, муассисацои таълимии беруназмактабк,
муассисацои таълимии муштараки байналмилалк, муассисацои таълимии хусуск (аз ҷумла,
муассисацои таълимие, ки аз ҷониби шацрвандони хориҷк таъсис жфтаанд), муассисацои
таълимии вазорату идорацои қудратк, Маркази ҷумхуриявии корцои беруназмактабк,
муассисацои таълимии маълумоти ибтидоии касбк, донишкадацои такмили ихтисосу
азнавтайжркунии кадрцо, коллеҷцо, мактабцои мижнаи касбк ва олк, аспирантура, докторантура,
курсцо, факултацо ва ғайра (минбаъд муассисацои таълимк), ки дар қаламрави Ҷумцурии
Тоҷикистон новобаста ба шакли моликият ва тобеияти идоравиашон ҷойгиранд, муайян
менамояд.
Тибқи Низомнома ба муассисацои таълимии зикргардида барои цуқуқи пешбурди фаъолияти
таълимк литсензия дода мешавад.
1.2.Дар Низомнома зери мафцуми литсензионидани муассисацои таълимии Ҷумцурии
Тоҷикистон гузаронидани экспертиза (ташхис), тацлил, ҷамъбасти он, қабул кардани қарору
фармонцо вобаста ба мақоми муассисацои таълимк оид ба додани литсензия дар бораи социб
шудан ба цуқуқи пешбурди фаъолияти таълимии муассисацои таълимк фацмида мешавад.
1.3.Литсензионидани муассисацои таълимк дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
маориф», Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 5.02.2003 тацти №54 «Дар бораи тартиби
гузаронидани аттестатсия, аккредитатсия ва литсензиядиции муассисацои таълимии Ҷумцурии
Тоҷикистон» ва Низомномаи мазкур гузаронида мешавад.
1.4.Литсензионидани муассисацои таълимии мақоми ҷумцурияви-дошта: мактабцои тацсилоти
мижнаи умумк, гимназия, литсейцо (аз ҷумла, гимназия ва литсейцои назди мактабцои олк,
коллеҷцо ва муассисацои таълимии маълумоти мижнаи касбк), муассисацои махсуси таълиму
тарбия, таълимгоццои шахск, ширкатк, мактабцои ғайридавлатк, тиҷоратк ва ғайритиҷоратк,
муассисацои таълимии беруназмактабк, муассисацои таълимии муштараки байналмилалк,
муассисацои таълимии хусуск (аз ҷумла, муассисацои таълимие, ки аз ҷониби шацрвандони
хориҷк таъсис жфтаанд), муассисацои таълимии вазорату идорацои қудратк, Маркази
ҷумцуриявии корцои беруназмактабк, муассисацои таълимии маълумоти мижнаи касбк,
донишкадацои такмили ихтисосу азнавтайжркунии кадрцо, коллеҷцо, мактабцои олк, аспирантура,
докторантура, курсцо) ва ғайрацо новобаста ба шакли моликият ва тобеияти идоравиашон, аз
тарафи Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон пулакк ташкил ва гузаронида мешаванд.
1.5.Муассисацои таълимие, ки дар тобеияти вилоят, шацр ва ноция:
- муассисацои томактабк, маркази корцои тарбиявии беруназмактабк, интернатцо, литсею
гимназияцо, мактабцои тацсилоти мижнаи умумк, курсцо ва ғайрацо (ба истиснои таълимгоццои бо
ширкати шацрвандони хориҷк таъсисжфта) муайян гардидаанд, аз тарафи Идора ва шӯъбацои
маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк дар асоси Қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон, тибқи аризаи
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муассисаи таълимк ж муассисон (ба ғайр аз мактабцои тацсилоти мижнаи умумии давлатк,
муассисацои томактабк ва беруназмактабии давлатк) пулакк ташкил ва гузаронида мешаванд.
1.6.Литсензионидани филиалцои муассисацои таълимк бо тартибе, ки Низомномаи мазкур
муқаррар кардааст, гузаронида, ба онцо литсензияи алоцида дода мешавад. Барои бақайдгирии
филиал аз рӯи суроғаи аниқ, нусхаи қарордод доир ба таъсиси филиал дар асоси Низомномаи
тасдиқгардидаи филиал ба Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк маълумотномаи иловагк
пешницод карда мешавад.
1.7.Тартиби муайян намудани нархнома барои гузаронидани ташхис, арзиши тайжр кардани
варақаи литсензия, пардохти хароҷоти литсензиониро Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
дар мувофиқа бо Вазорати молияи Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда, тасдиқ менамояд.
1.8.Пардохти маблағи кори литсензионк аз тарафи муассисаи таълимии арзжбишаванда то
саршавии амалижт дар асоси харҷномаи Идора ж ки шӯъбацо ва қарордоди дутарафа (муассисаи
таълимк ва Идора ж шӯъбацои аттестатсияи муассисацои таълимк) ба амал бароварда мешавад.
Вазоратцо ва ташкилотцое, ки дар ихтижрашон муассисацои таълимк доранд, цангоми тарцрезии
буҷа ин маблағро бояд ба инобат гиранд.
1.9.Пардохти маблағи сафари хидматии комиссияцои литсензионии мактабцои тацсилоти мижнаи
умумк давлатк, муассисацои томактабк ва беруназмактабии давлатк мувофиқи тартиби
муқарраркардашуда аз ҷониби шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк, дар мавриди
мавҷуд набудани хадамоти аттестатсионии дар асоси цисоби цоҷагк ташкилдодашуда цангоми
тарцрезии буҷа ба инобат гирифта мешавад.
1.10.Литсензия ба муассисаи таълимии мақоми ҷумцуриявидошта пас аз пешницод бо қарори
Шӯрои Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк, фармони Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон ва барои муассисацои мақоми ҷумцуриявк надошта бошад, пас аз пешницод бо
қарори Идора ж шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк дар асоси нусхаи цуҷҷатцои
тасдиқкунандаи пардохти хароҷоти кори литсензионк дода мешавад.
1.11.Варақаи литсензия ва замимаи он аз рӯйи намунаи тасдиқкардаи Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон тайжр карда мешавад. Идора ва шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк ва
ноциявк дар варақаи литсензия номи Идора ва шӯъбаи маорифи литсензиядицандаро низ дарҷ
менамоянд.
1.12.Варақаи литсензия аз ҷицати дараҷаи цифз баробари коғазцои қиматнок буда, серия ва
рақамцои цисобии он зери назорати қатък гирифта мешавад.
1.13.Тайжр намудан ва супоридани варақацои литсензионк ба муассисацои таълимии
литсензионидашуда пас аз пардохти маблағи дар царҷнома буда аз тарафи Идораи аттестасияи
муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон, Идора ва шӯъбацои
маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк (мақоми ҷумцуриявинадошта) амалк карда мешавад.
1.14.Ба даст овардан, бацисобгирк ва нигоцдории варақаи литсензионк аз тарафи муассисаи
таълимии литсензияшаванда ба амал бароварда мешавад.
1.15.Ба муассисацои таълимие, ки мақоми ҷумцуриявк доранд, варақаи литсензия аз тарафи
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ва ба муассисацои боқимондаи таълимк аз ҷониби
Идора ва шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк ба имзо расида, бо мӯцр тасдиқ карда
дода мешавад. Дар замимаи литсензия низ мӯцр гузошта, дар он номгӯи ихтисосцо ва дигар
маълумоти меъжрк нишон дода мешаванд. Литсензия бе замима эътибор надорад.
1.16. Нусхаи қарор доир ба ташкил, таъсис, Низомнома ва қайди филиал, ки бо тартиби
муайянкардашуда тасдиқ карда шудааст, пешницод карда мешавад.
1.17.Таълимгоце, ки ҷузъцои таркибк дорад, нусхаи Низомномаи алоцидаи худро бо тартиби
муайяни тасдиқкардашуда, пешницод менамояд.
1.18. Муассисацои таълимии тобеи вазорату идорацои қудратк, ки барои тайжр намудан,
баландбардории такмили ихтисос ва аз нав тайжр кардани мутахассисони соца ва касбомӯзк
машғуланд, барномацои таълимии бо вазорату идорацои қудратии Ҷумцурии Тоҷикистон
мувофиқашударо пешницод менамоянд.
Барои ихтисосцое, ки ба бецатарии иттилоотк мансубанд, барномацои таълимк бо Вазорати алоқа
мувофиқа карда мешаванд.
1.19.Намудцои зерини фаъолияти таълимк литсензионида намешаванд:
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а) лексияцо, таҷрибаомӯзк, коромӯзк, семинарцо ва дигар намудцои омӯзиш, ки цуқуқи аз
аттестатсияи ҷамъбастк гузаштан ва додани цуҷҷатцоро доир ба маълумот ва дараҷаи тахассуск
надоранд;
б) фаъолияти мецнатии инфиродии омӯзгорон, аз ҷумла, дар соцаи тайжрии касбк.
1.20.Цамаи цуҷҷатцои литсензия, ки аз тарафи муассисаи литсензияшаванда ба Идораи
аттестатсияи муассисацои таълимк пешницод карда мешаванд, ба қайд гирифта шуда, то мӯцлати
дар литсензия нишондодашуда нигоц дошта мешаванд.
1.21.Моцияти асосии литсензионидан аз характери давлатию ҷамъиятк доштан ва беғаразона
будани он иборат аст.
1.22.Муассисацои таълимк ва беруназмактабии мақоми ҷумцуриявинадошта аз тарафи идорацои
маорифи вилоятк, шӯъбацои маорифи шацрк ва ноциявк бо назардошти цуҷҷатцои расмию
меъжрк, илмию методии тавсиякардаи Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон аз экспертиза гузаронида шуда, литсензия дода
мешавад. Бо мақсади муайян кардани сифати санҷиш Идораи аттестатсияи муассисацои
таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон метавонад муассисацои таълимии
литсензиягирифтаро интихобан аз нав санҷад.
1.23.Муассисаи литсензияшаванда мутобиқи қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон вазифадор аст, ки
цуҷҷатцои лозимиро пешницод намуда, барои ташхис шароити мусоид фароцам созад.
2.Мақсади литсензионидан
2.1.Таъмин намудан ва цимояи цуқуқи шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон ва хориҷи он барои
гирифтани маълумоти ба талаботи Стандарти давлатии тацсилот ҷавобгӯ, амалк намудани
сижсати ягонаи давлатк дар соцаи маориф, танзими давлатии раванди таълим ва тарбия дар асоси
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», риояи тартиботи меъжрию цуқуқк аз тарафи
муассисацои таълимк новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравиашон.
2.2.Ба вуҷуд овардани кафолати меъжрию цуқуқк аз тарафи муассисаи таълимк (новобаста аз
шакли моликият ва тобеияти идоравк) доир ба таълиму тарбияи хонандагон. Тайжр намудани
мутахассисони маълумоти мижнаи касбк, олк, маълумоти касбии баъд аз хатми мактаби олк ва
ғайра аз рӯи ихтисосцо ва самтцо.
2.3.Бацо додан ба фаъолияти муассисацои таълимк барои амалк гардонидани раванди таълиму
тарбияи хонандагон, тарбиягирандагон, донишҷӯжн, бакалаврцо, мутахассисцо, магистрцо,
коромӯзон, курсантцо, (адюнктцо, интернцо, ординаторцои бемористонцо), аспирантцо,
докторантцо, довталабони дарачацои илмии муассисацои таълимк ва илмк. Шунавандагони
шӯъбацои тайжрии мактабцои олк, сохтори такмили ихтисос ва бозомӯзии кадрцо ва ғайрацо. Аз
рӯи меъжрцои давлатии маълумоти мижнаи умумк, маълумоти ибтидоии касбк, мижнаи касбк,
олк, касбии баъд аз хатми мактаби олк ба нишондодцои стандартцои давлатии маълумот,
Низомномацои намунавии муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон, Консепсияи миллии
тацсилот ва Низомнома дар бораи литсензионидани муассисацои таълимк.
2.4.Муайян кардани шароити ба амал баровардани ҷаражни таълимк дар муассисацои таълимии
Ҷумцурии Тоҷикистон вобаста ба талаботи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»,
«Консепсияи миллии тацсилот», стандартцои давлатии тацсилот, ки ба талаботи давлатк ва
мацаллк нисбат ба қоидацои сохтмонк, санитарию гигиенк, оташнишонк, цифзи саломатии
муцассилину кормандон, таҷцизонидани бинои таълимию синфхонацо, лабораторияцои таълимк
ва умуман таъмини пояи моддию техникк, таълимию методк ва молиявк дар раванди таълим,
дараҷаи маълумотнокии кормандони педагогк ва пуррагии ҷадвали кормандони асоск мувофиқат
намояд.
3.Вазифацои литсензионидан
3.1.Ташхиси пояи моддию техникк, молиявк, таълимк, лабораторк, илмк, илмию методк,
меъжрцои санитарк ва гигиенк, оташнишонк, цайати кадрк (омӯзгорону профессорон,
мураббижн), дараҷаи маълумотнокии онцо ва пурра будани кормандони асосии муассисацои
таълимк, таъминот бо адабижт ва дигар маводи таълимию методк, барномацои таълимии касбк.
Муайян кардани имкониятцо барои пеш бурдани раванди таълиму тарбия дар муассисацои

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

таълимк бо назардошти талаботи меъжрии масъалацои номбурда.
3.2.Муайян кардани дараҷаи омодагии муассисацои таълимк доир ба тайжр намудани хонандагони
мактабцои тацсилоти мижнаи умумк, муассисацои беруназмактабк, мутахассисони маълумоти
ибтидоии касбк, мижнаи касбк ва олидор аз рӯйи равияцо ва ихтисосцои пешбинишуда.
3.3.Аз рӯи натиҷаи ташхис тайжр намудани хулоса дар бораи муваффақият ва камбудицои
муассисаи таълимии ба талаботи Стандарти давлатии тацсилот ҷавобгӯ, Низомномаи намунавии
муассисацои таълимк, ба Низомномаи мазкур мувофиқат (хулоса, лоицацои қарори Шӯрои Идора
ва фармони Вазорати маориф) намудани муассисаи таълимк ва ба он додани цуқуқи пешбурди
фаъолияти таълимк. Цангоми мувофиқат накардани фаъолияти муассисаи таълимк ба санадцои
номбурда литсензия дода намешавад.
4.Ташкил ва тартиби литсензионии муассисацои таълимк.
4.1.Экспертизаро (ташхис) комиссияи литсензионии Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии
назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ж Идораи маорифи вилоятк, шацрк, шӯъбацои
маорифи шацрк, ноциявк, ки литсензиониданро ба зимма доранд, мувофиқи цамин Низомнома
мегузаронанд.
4.2.Ба цайати комиссияи литсензионк экспертцои Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии
назди Вазорати маориф, мутахассисони дастгоци Вазорати маориф, коркунони муассисацои илмк,
томактабк, муаллимону олимон, кормандони мақомоти органцои таълимию тарбиявк, такмили
ихтисосу азнавтайжркунии кадрцо, мутахассисони ташкилотцои манфиатдоре, ки барои тайжр
кардани кадрцо фармоиш медицанд, намояндагони вазоратцо, идорацои соцавк, намояндагони
идорацои шӯъбацои маориф ва цокимиятцо дохил мешаванд.
4.3.Ба цайати комиссияи литсензионии муассисацои таълимк мақоми ҷумцуриявинадошта,
мутахассисони дастгоци Идора ва шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк, томактабк,
муаллимони пешқадам, цокимият ва дигар намояндагони муассисацои дар банди 4.2
нишондодашуда, ки дар мацалцо фаъолият мекунанд, дохил мешаванд.
4.4.Раисии комиссияи литсензионк дар асоси пешницоди Идораи аттестатсияи муассисацои
таълимии назди Вазорати маориф ва фармони Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ба
зиммаи сардор ж муовинони сардор гузошта мешавад.
Ин вазифаро дар баъзе мавридцо, ба таври истисно, метавонанд мудирони шӯъбацои аттестатсия,
аккредитатсия ва литсензиядиции Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон иҷро намоянд.
4.5.Раисии комиссияи литсензионии муассисацои таълимии мақоми ҷумцуриявинадошта бо
фармони сардори Идора ва шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк ба зиммаи мудири
шӯъбаи хадамоти аттестатсиони (агар таъсис дода шуда бошад), муовини сардори Идора ва
шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк ж мудири кабинети методк ж шахсе, ки ба
зиммааш кори аттестатсия, аккредитатсия ва литсензиядиции Идораю шӯъбацои номбурда
вогузор карда шудааст, гузошта мешавад.
4.6.Ба цайати комиссияи экспертк шахсоне, ки дар муассисаи литсензиягиранда фаъолият доранд,
шомил шуда наметавонанд.
4.7.Раиси комиссияи литсензионк кори комиссияро ташкил карда, барои мӯътадил фаъолият
намудани он шароити мусоид фароцам меоварад, тамоми цуҷҷату маводи ба ташхиси
литсензионк зарурбударо тайжр менамояд.
4.8.Муассис ва роцбари муассисаи таълимии арзжбишаванда бо хулосаи комиссияи литсензионк ва
қарорцои Шӯрои ИАМТ, Идораю шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк шинос
кунонида мешавад.
4.9.Литсензионидани филиалцои муассисацои таълимк ба тартибе, ки ин Низомнома муқаррар
кардааст, гузаронида шуда, ба онцо литсензияи алоцида дода мешавад.
5.Қабули қарор оид ба додани литсензия.
5.1.Комиссияи литсензионк оид ба самтцои асосии фаъолияти муассисаи таълимии
литсензионидашуда хулоса тайжр карда, аввал ба муцокимаи ҷаласаи шӯъбаи дахлдори ИАМТ
баъд ба Шӯрои Идора пешницод мекунад, ки вай дар навбати худ вобаста ба натиҷаи муцокима
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қарори дахлдор қабул карда, лоицаи фармонро тайжр менамояд.
5.2.Қарори қабулшудаи Шӯрои ИАМТ дар асоси хулосаи шӯъбацо ва лоицаи фармон барои тасдиқ
ба Вазорати маориф пешницод карда мешавад. Баъди тасдиқи қарори Шӯро ва баровардани
фармон ба муассисаи таълимк литсензияи Вазорати маориф бо замимааш дода мешавад. Дар
замима меъжрцои фаъолияти кори муассисаи таълимк оид ба тайжр намудани толибилмон
муайян мегардад.
5.3.Комиссияи литсензионии муассисацои таълимии мақоми ҷумцуриявинадошта оид ба самтцои
асосии фаъолияти муассисаи таълимии литсензионидашуда хулоса тайжр карда, аввал ба
муцокимаи ҷаласаи шӯрои шӯъбаи хадамоти аттестатсионк (агар таъсис дода шуда бошад),
ҷаласаи комиссияи литсензионк, баъд ба Шӯрои Идора ва шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк ва
ноциявк пешницод менамояд, ки вай дар навбати худ вобаста ба натиҷаи муцокима қарори
дахлдор қабул карда, лоицаи фармонро тайжр мекунад.
Қарори қабулкардаи Шӯрои номбурда дар асоси хулосаи комиссияи аттестатсионк ва лоицаи
фармон барои тасдиқ ба Идора ва шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк пешницод
карда мешавад.
Баъди тасдиқи қарори Шӯро ва баровардани фармон ба муассисаи таълимк литсензия бо
замимааш дода мешавад. Дар замима меъжрцои фаъолияти кори муассисаи таълимк оид ба тайжр
намудани толибилмон муайян мегардад.
5.4.Муассисаи таълимк танцо баъд аз гирифтани литсензия цуқуқи қабул кардани хонандагону
донишҷӯжн ва пешбурди фаъолияти таълимиро пайдо мекунад.
5.5.Литсензия цуқуқи амалк гардонидани фақат он фаъолияти таълимиро медицад, ки дар он
равия, сатци тайжрк, миқдори ницоии муцассилин, мӯцлат ва ғайрацо зикр гардидааст.
5.6.Мақомоти идоракуни бевосита назоратро аз болои фаъолияти таълимгоццои
литсензиягирифта нисбат ба таъмин кардани иҷрои меъжрцои дар замимаи литсензия
сабтгардида ба амал мебарорад.
5.7.Ба шахсони ғайрицуқуқк додани литсензия манъ аст.
5.8.Мӯцлати пешакк барраск гардонидани муцокимаи цуҷҷатцои барои литсензионк
пешницодгардида аз рӯзи бақайдгирк набояд аз 20 рӯз зижд бошад. Кори комиссияи литсензионк
то як моц аз рӯзи таъсиси он давом мекунад. Қарор дар бораи додан ж рад кардани литсензия 2
цафта пас аз ба расмият даровардани хулосаи литсензионк қабул карда мешавад.
5.9.Ба муассисацои таълимии арзжбишаванда вобаста ба хусусиятцои хос ва шаклцои таълим ба
мӯцлати аз 1 то 5 сол литсензия дода мешавад.
5.10.Идораи литсензиядицанда литсензияцои додашударо ба қайд мегирад, ки дар он:
а) маълумот дар бораи Идораи литсензионк, ки литсензияро додааст;
б) маълумот дар бораи муассисаи литсензионидашуда;
в) таърихи қабули қарор оид ба додани литсензия, рақами бақайдгирии он;
г) мӯцлати эътибори литсензия;
д) асос ва таърихи қатъ намудан ва аз нав барқарор намудани эътибори литсензия дарҷ межбанд.
5.11.Маълумотцое, ки дар дафтари қайди литсензияцо омадаанд, барои шинос шудани шахсони
цуқуқк ва воқек дастрас мебошанд. Роцбари муассиса гирифтани нусхаи маълумотро аз дафтари
қайди литсензияцо доир ба муассисаи лозимк цуқуқ дорад.
5.12.Ба дигар муассисаи таълимк, инчунин дар асоси литсензияи муассисаи таълимк фаъолият
намудани филиали он, манъ аст.
5.13.Муассисацои таълимие, ки бе литсензия фаъолият мекунанд, (аз он ҷумла филиалцои онцо),
дар назди Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон ҷавобгӯ мебошанд.
6.Қоидацо оид ба эътибори литсензия.
6.1.Дар сурати тағйир жфтани номгӯй, самт ва ихтисосцо, зинаи тайжркунии мутахассисон, мӯцлати
тацсил, иваз шудани мақоми муассисаи таълимк ва дигар талаботи меъжрию назоратк литсензия
эътиборашро гум мекунад.
6.2.Агар тағйиржбии шароити ба амал баровардани раванди таълим боиси вайронкунии
нишондицандацои дар замима сабтгашта гардад, он гоц таълимгоц (муассиси он) дар ин бобат ба
ИАМТ ва дигар идораю шӯъбацои марбута цуҷҷатцои мувофиқро барои экспертизаи иловагк

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

пешницод мекунад.
6.3.Агар муассисаи таълимк иҷрои талабот ва меъжрцои назорати дар замимаи литсензия
нишондодашударо таъмин нанамояд ва ба вайрон кардани онцо роц дицад, он гоц литсензия аз
ҷониби ИАМТ ва дигар идораю шӯъбацои маориф баргардонида гирифта мешавад. Аз нав
барқароркунии литсензия бо тартибе, ки он дода шуда буд, цамон тавр ба амал бароварда
мешавад.
6.4.Дар чунин цолатцо ба муассисаи таълимк литсензия дода намешавад:
а) дар цуҷҷатцои пешницодгардида сабт шудани факту рақамцои носацец ж нодуруст;
б) мувофиқ набудани цуҷҷатцои пешницодкарда бо талаботцои замимаи Низомномаи мазкур;
в) хулосаи манфии комиссияи литсензионк оид ба шароити пешницоднамудаи муассисаи
литсензияшаванда барои татбиқ кардани ҷаражни таълим, ки ба талаботцои Стандарти давлатк
ҷавобгӯ нестанд.
6.5. Дар сурати гум кардани литсензия муассисаи таълимк барои гирифтани литсензияи такрорк
ба муассисаи литсензиядицанда муроҷиат мекунад. Литсензияи такрорк тибқи қарорцои қаблан
қабулшуда дода мешавад.
6.6.Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
цуқуқ дорад:
а) фаъолияти таълимгоцро оид ба амалигардонии талаботи дар замимаи литсензия
нишондодашуда зери назорат гирад;
б) оид ба вайронкунии талаботцои литсензия, ки дар натиҷаи тафтиши назоратк ошкор шудааст,
ба Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон маълумотномаи муфассал пешницод намояд;
в) оид ба ислоци хатою камбудицои роцдодашуда қарор барорад, таълимгоц ва муассиси онро оид
ба бартараф намудани камбудицо вазифадор намояд;
г) цангоми вайрон кардани шарт ва талаботцои дар замимаи литсензия нишондодашуда, аз
ҷониби таълимгоц ислоц накардани камбудицою норасоицои аз тарафи комиссияи литсензионк
ошкоргардида ва ғайра. Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк, Идораю шӯъбацои маорифи
литсензиядицанда эътибори литсензияро ба таври пурра ж муваққатан қатъ мегардонанд;
д) аз салоциятцои худ, ки дар доираи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар гардидаанд,
истифода барад.
6.7. Додан ж рад намудани литсензия ба муассисаи литсензияшаванда бо нишондоди сабабцо ба
таври хаттк дар мӯцлати 10 рӯз баъди қабул шудани қарори Идораи аттестатсияи муассисацои
таълимк расонида мешавад.
6.8. Дар цолати азнавбарқароркунии муассисаи таълимк, ки дар он ном, суроға ва дигар тағйирот
ба амал наомадааст ва он боиси вайрон кардани нишондодцои замимаи литсензия намегардад, ж
худ цангоми гум шудани литсензия роцбари таълимгоц ж шахси ӯро ивазкунанда дар давоми 15 рӯз
барои аз нав гирифтани литсензия ариза ва цуҷҷатцои заруриро ба Вазорати маориф пешницод
менамояд.
Муассисаи таълимк дар асоси иҷозатномаи муваққатии муассисаи литсензиядицанда то расмк
шудани литсензия фаъолияташро давом дода метавонад.
Аз рӯзи ба қайд гирифтани ариза дар давоми то 30 рӯз литсензия бе гузаронидани ташхис бояд ба
расмият дароварда шавад.
6.9.Муассисаи таълимк метавонад дар бораи пеш аз мӯцлат қатъ намудани фаъолияти муассиса
мувофиқи Қонун ба идорацои дахлдор муроҷиат намояд.
6.10.Муассисаи таълимие, ки ихтисоси нав мекушояд, ж аз рӯйи барномацои нави таълимк амал
мекунад, новобаста ба литсензия доштанаш, цуҷҷатцоро оид ба ихтисоси нав барои ташхиси
литсензионк ба Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон пешницод менамояд.
6.11.Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк вазифадор аст, ки мӯцлати ислоци камбудицоро,
ки сабаби қатъ гардидани фаъолияти литсензия гаштааст, дар мувофиқа бо таълимгоц муайян
кунад. Мӯцлати ислоци камбудицо набояд аз 6 моц зижд бошад. Дар сурати ислоц накардани
камбудицо литсензия аз эътибор соқит дониста мешавад.
Ташкилотцои литсензиядицанда цуқуқ доранд пурра ва ж қисман қатъ гардонидани амали
литсензияро аз рӯйи барномацои алоцидае, ки дар замимаи литсензия омадаанд, анҷом дицанд.
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6.12.Аз муассисацои таълимии литсензияшаванда талаб кардани цуҷҷатцои иловагие, ки дар
Низомномаи мазкур нишон дода нашудааст, манъ аст.
6.13.Агар дар муддати муқарраршуда аз ҷониби муассисаи таълимк камбудицои ошкоргардида
ислоц нагарданд, ташкилоти литсензиядицанда вазифадор аст бо ариза дар бораи ба аз эътибор
соқит намудани литсензия ба суд муроҷиат намояд.
Муассисаи литсензионидашаванда оид ба ислоци камбудицое, ки сабаби пеш аз мӯцлат қатъ
намудани
Идораи литсензиядицанда цуҷҷатцои дахлдор ва ахбориро ба таври хаттк пешницод менамояд.
Идораи литсензиядицанда дар ин цолат вазифадор аст, ки дар мӯцлати як цафта оид ба барқарор
намудани фаъолияти муассисаи таълимии мазкур қарор қабул намуда, дар шакли хаттк
муассисаи литсензияшаванда, муассиси он ва Идораи андозро, ки дар қаламрави хамин минтақа
воқеъ аст, хабардор намояд.
6.14.Дар асоси аризаи литсензиядицанда суд метавонад литсензияро беэътибор цисобад, дар айни
цол идораи литсензиядицанда цуқуқ дорад, ки аз рӯзи супоридани ариза ба суд то тасдиқ шуданаш
амали литсензияро қатъ гардонад.
6.15.Барои беэътибор донистани литсензия инцо асос шуда метавонанд:
а) дар цуҷҷатцои пешницодгардида сабт шудани факту рақамцои носацец ж нодуруст;
б) аз тарафи муассисаи таълимии литсензияшаванда дағалонаю чандинкарата вайрон кардани
талабот ва шартцои дар замимаи литсензия нишондодашуда;
в) ғайриқонунк будани қарор дар бораи додани литсензия.
г) назорат аз болои иҷрои талабот ва шартцои дар замимаи литсензия нишондодашуда ба зиммаи
ташкилотцои литсензиядицанда гузошта мешавад.
Барои гирифтани литсензия муассисаи таълимии литсензиягиранда ба идораи литсензиядицанда
цуҷҷатцои зерин пешницод менамояд. (замимаи 1)
Номгӯи цуҷҷатцо оид ба литсензионидани муассисацои томактабк дар Ҷумцурии Тоҷикистон.
1.Аризаи муассиса барои гузаронидани ташхиси литсензионк (ҷ.1)
2.Нусхаи Оинномаи муассисаи томактабк, ки ба талаботи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар
бораи маориф», Консепсияи муассисацои томактабк, Низомнома дар бораи муассисаи томактабк
ҷавобгӯ бошад.
3. Нусхаи гувоцнома дар бораи аз қайд гузаштани муассисаи томактабк.
4.Нусхацои тасдиқгардидаи цуҷҷатцои цуқуқи молик ба истифода бурдани биноцо.
5.Хулосаи хадамоти санитарию эпидемиологк ва оташнишонк дар хусуси ҷавобгӯ будани бино ба
талаботцои меъжрк, масоцати умумк ва таълимии муассисаи томактабк.
6.Нусхаи шиносномаи техникии муассисаи томактабк.
7.Маълумотнома дар бораи таъминоти моддию техникк (мебел, васоити техникк, асбобу анҷом,
таҷцизот, зарфцо, бозичацо ва ғайрацо), таҷцизонидани ҷаражни педагогк. (ҷ.2)
8.Нусхаи шартнома дар бораи таъсиси хизмати тиббк ва таъмини хӯроки кӯдакон.
9.Маълумотнома дар бораи барномацои тарбиявк ва фаннии кӯдакон дар муассисаи томактабк.
(ҷ.3)
10.Маълумотнома дар бораи таъминоти кадрии муассисаи томактабк. (ҷ.4)
11.Мактуби кафолатк дар бораи пардохти маблағи ташхиси литсензионк (барои муассисацои
томактабии ғайридавлатк).
Номгӯи цуҷҷатцо оид ба литсензионидани мактабцои тацсилоти мижнаи умумк ва муассисацои
беруназмактабии Ҷумцурии Тоҷикистон.
1.Аризаи муассисаи таълимии тацсилоти мижнаи умумк ж муассисаи беруназмактабк. (ҷ.5)
2.Нусхаи тасдиқкардашудаи Низомнома ва Оинномаи муассисаи таълимк ж муассисаи
беруназмактабк бо назардошти Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф».
3.Нақша ва барномацои таълимии муассисаи таълимк мутобиқи талаботи Стандарти давлатии
маълумоти мижнаи умумк. (ҷ.6)
4.Маълумот дар бораи масоцати бинои истифодашаванда. (ҷ.7.)
5.Нусхаи цуҷҷатцои тасдиқкунандаи цуқуқи ихтижрдорк ва истифода кардани биноцо.
6.Хулосаи хадамоти санитарию эпидемиологк, оташнишонк дар бораи ба самтцои пешбарандаи
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раванди таълим мувофиқ будани бино.
7.Маълумот дар бораи бо адабижт ва таҷцизоти таълимк таъмин будани раванди таълим. (ҷ.8)
8.Маълумот дар бораи бо кадрцо таъмин будани раванди таълим. (ҷ.9)
9.Мактуби кафолатк дар бораи пардохти маблағи ташхиси литсензионк.
Номгӯи цуҷҷатцо оид ба литсензионидани муассисацои таълимии маълумоти мижнаи касбк.
1.Аризаи муассис ва роцбари муассисаи маълумоти мижнаи касбк барои гузаронидани санҷиши
литсензионк. (ҷ.10)
2.Нусхаи Оинномаи муассисаи маълумоти мижнаи касбк, мутобиқ ба талаботи Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон «Дар бораи маориф».
3.Нусхаи гувоцнома дар бораи аз қайд гузаштани муассисаи таълимии маълумоти мижнаи касбк ва
цуҷҷатцои таъсиск.
4.Нақшаи таълимк ва барномацои таълимии фаннк аз рӯи самту ихтисосцо.
5.Маълумот дар бораи ҷузъцои таркибии муассисаи таълимк, теъдоди таълимгирандагон ва
омӯзгорон. (ҷ.11)
6.Маълумот дар бораи масоцате, ки муассисаи таълимии касбк истифода мебарад. (ҷ.12)
7.Нусхаи цуҷҷатцое, ки цуқуқи ихтижрдорк ва истифода кардани биноро тасдиқ мекунад.
8.Хулосаномаи хадамоти санитарию эпидемиологк ва оташнишонк оид ба истифода мувофиқ
будани биноцои таълимк.
9.Маълумот дар бораи адабижти таълимк ва бо таҷцизотцои техникк таъмин будани раванди
таълим аз рӯи ихтисосцо. (ҷ.13)
10.Маълумот дар бораи бо кадрцо таъмин будани раванди таълим мувофиқи ихтисосцо. (ҷ.14)
11.Маълумот дар бораи маблағцои муассисаи таълимии касбк ва арзиши таҷцизот.
12.Мактуби кафолатк дар бораи пардохтани маблағи ташхиси литсензионк.
13.Дар цолате ки муассисацои таълимии касбии ғайридавлатк таҷцизот, фонд, бинои (зали)
китобхона, муассисацои соцаи маишк-иҷтимок ва дигар воситацои муассисацои таълимии
давлатиро дар шакли иҷора ж якҷоя истифода мебаранд, ба маҷмӯи цуҷҷатцои пешницодшаванда
цамчунон розигии муассисаи таълимии давлатк низ бояд илова гардад.
Номгӯи цуҷҷатцо оид ба литсензионидани муассисацои таълимии олк дар Ҷумцурии Тоҷикистон.
1.Аризаи муассис ва роцбари муассисаи таълимк. (ҷ.15)
2.Нусхаи Оинномаи муассисаи таълимк ва ҷавобгӯ будани он ба талаботи Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон «Дар бораи маориф» (моддацои 8,9,10) ва Низомномаи мактабцои олии Ҷумцурии
Тоҷикистон.
3.Нусхаи цуҷҷатцо оид ба таъсис ва бақайдгирии муассисаи таълимк.
4. Нақшацои таълимк ва барномацои таълимии фанцо мувофиқи самт, ихтисосцо ва зинацои
таълим.
5.Маълумоти пурра дар бораи сохтори муассисаи таълимк, теъдоди қабули толибилмон аз рӯи
самт ва ихтисос. Шумораи умумии донишҷӯжн. Маълумоти умумк дар бораи таъминоти мактаби
олк бо кормандони таълимию жрирасон ва хоҷагию маъмурк (ҷ.16).
6.Маълумот дар бораи масоцати умумии муассисаи таълимии олк (бо овардани масоцати ҷузъцои
алоцида (ҷ.17).
7.Нусхаи цуҷҷатцои тасдиқкунандаи цуқуқи истифодаи майдонцои умумии таълимии (бо
овардани ҷузъцои алоцида) муассисаи маълумоти олк.
8.Хулосаи хадамоти санитарию эпидемиологк ва оташнишонк дар бораи мувофиқ будани бинои
таълимии макотиби олк барои ташкили раванди таълим.
9.Маълумот дар бораи таъмини раванди таълим бо адабижт, китобцои дарск, маводи таълимию
методк (мувофиқи самт ва ихтисосцо) ва таҷцизотцои техникк (ҷ.17.).
10. Маълумот дар бораи таъминоти кадрии раванди таълим (мувофиқи самт ва ихтисосцо) (ҷ.18.).
11.Маълумот дар бораи цолати молиявии муассисаи таълимк, мол ва маводи арзишноки муассиса
(ҷ.19).
12.Мактуби кафолатк оид ба пардохти маблағи ташхиси литсензионк.
Цуҷҷатцо оид ба литсензионидани муассисацои таълимии тацсилоти ибтидоии касбк:
1.Аризаи муассисон ва роцбарони муассисацои таълимк барои гузаронидани санҷиши
(экспертизаи) литсензионк (ҷ.20).
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2.Нусхаи Низомнома, Оинномаи муассисаи таълимк мутобиқи талаботи Қонуни Ҷумцурии
Тоҷикистон «Дар бораи маориф».
3.Нусхаи шацодатнома дар бораи бақайдгирии муассисаи таълимии маълумоти ибтидоии касбк
ва цуҷҷатцои таъсиск.
4.Нақшацои таълимк ва барномацои таълимии фаннк аз рӯи самту ихтисосцо.
5.Маълумоти умумк дар бораи сохтор ва ҷузъцои таркибии муассисаи таълимк, теъдоди
таълимгирандагон ва омӯзгорон (ҷ.21).
6.Маълумот дар бораи биноцои таълимк, хобгоц, толорцои варзишк, ки муассисаи таълимии
маълумоти ибтидоии касбк истифода мебарад (ҷ.22).
7.Нусхаи цуҷҷатцое, ки цуқуқи ихтижрдорк ва истифода кардани биноро тасдиқ мекунад.
8.Хулосаномаи Хадамоти санитарк-эпидемиологк ва органцои давлатии сӯхторхомушкунк оид ба
истифода мувофиқ будани биноцои таълимк.
9.Маълумот дар бораи адабижти таълимк ва бо таҷцизот таъмин будани раванди таълим аз рӯи
ихтисосцо (ҷ.23).
10.Маълумот дар бораи бо нуқтацои хӯроки умумк, хизматрасонии тиббк ва ғайра таъмин будани
муассисаи таълимк.
11.Маълумот дар бораи бо мутахассисон таъмин будани раванди таълим, дараҷаи кормандони
педагогк ва шартцои ба кор гирифтани онцо мувофиқи ихтисосцо (ҷ.24).
12.Маълумот дар бораи маблағцои муассисаи таълимии маълумоти ибтидоии касбк ва арзиши
таҷцизот (ҷ.25).
13.Мактуби кафолатк барои пардохтани цаққи хизмати санҷишк (экспертизакунк).
14.Дар цолате ки муассисацои таълимии маълумоти ибтидоии касбии ғайридавлатк таҷцизот,
фонд, бино, китобхона ва дигар маводу воситацои муассисаи таълимии давлатиро дар шакли
иҷора ж якҷо истифода мебаранд, ба маҷмӯи цуҷҷатцои пешницодшаванда цамчунин розигии
муассисаи таълимии давлатк низ илова карда мешавад.
1.15.Барои пешницод намудани цуҷҷатцо аз намунаи ҷадвалцои дар замимацои 1-6 (барои
мактабцои маълумоти цамагонк ва муассисацои беруназмактабк), 7-14 (барои муассисацои
маълумоти мижнаи касбк), 15-19 (барои муассисацои таълимии олк), 20-28 (барои муассисацои
маълумоти ибтидоии касбк) истифода карда мешавад.
Эзоц: Маркази ҷумцуриявии корцои беруназмактабк, маркази корцои тарбиявии беруназмактабк,
донишкадацои такмили ихтисосу азнавтайжркунии кадрцо, аспирантура, докторантура, курсцо ва
ғайрацо вобаста ба хусусиятцои хоси муассисацои таълимию тарбиявк ба ариза маводу цуҷҷатцо
мувофиқи номгӯи дар Низомномаи мазкур муқарраргашта пешницод карда мешавад.
Бо қарори мушовараи
Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон аз 03 сентябри
с.2004 №18/8 тасдиқ шудааст
НИЗОМНОМА
дар бораи аттестатсияи муассисацои
тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон
1.МУҚАРРАРОТИ УМУМК
1.1.Низомнома мақсад, принсип, вазифа ва тартиби гузаронидани аттестатсияи муассисацои
таълимии тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистонро муайян менамояд.
1.2.Мақсади аттестатсия додани бацои давлатк ба фаъолияти муассисацои таълимии тацсилоти
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон тибқи талаботи Стандарти давлатии тацсилоти олии касбии
Ҷумцурии Тоҷикистон мебошад.
1.3.Принсипцои асосии аттестатсия характери беғаразона, воқек, мустақилият, ошкорбажнк ва
риояи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», цамчунин, дигар санадцои меъжрию
цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба соцаи тацсилоти олк мебошад.
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1.4.Аттестатсияи муассисацои таълимии тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси
моддаи 29-и Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қарори Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон аз 5.02.2003 тацти рақами 54 «Дар бораи тартиби гузаронидани аттестатсия,
аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон», «Низомномаи
намунавии муассисацои таълимии тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон», «Низомномаи
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон» ва цамин Низомнома амалк карда мешавад.
1.5.Тамоми муассисацои таълимии тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон аз аттестатсия
цатмк бояд гузаранд. Аттестатсияи онцо дар асоси нақшаи Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон ва нақшаи тасдиқкардашудаи Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон гузаронида мешавад.
Муассисацои таълимие, ки дар асоси иҷозатнома фаъолият доранд ва барои гузаштан аз
аттестатсия пеш аз мӯцлати иҷозатнома ғайринавбатк хоциш менамоянд, бояд ба Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон цуҷҷатцои зеринро пешницод намоянд:
- ариза аз рӯи намуди пешницодгашта;
- нусха аз қарори Шӯрои илмк оид ба гузаронидани аттестатсия;
- нусхаи иҷозатномаи пешина ва цозира оид ба фаъолияти таълимк бо замимааш;
- шацодатномаи қайд;
- нусхаи Оиннома (барои филиал нусхаи Низомнома).
1.6.Аттестатсияи муассисацои таълимии тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон,
аспирантура, докторантура, магистратура, донишкадацои такмили ихтисосу азнавтайжркунии
кадрцо, новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идорк, ба мақсади муайян намудани
мувофиқати фаъолияти онцо ба талаботи Стандарти давлатии тацсилоти олии касбк, Низомномаи
намунавии муассисацои таълимии тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон, санадцои
меъжриву цуқуқк, қарорцои цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон оид ба мактабцои олк, дараҷаи мувофиқат намудани мактаби олк ж Коллеҷ бо мақоми
он ва маълум намудани қудрати мактаби олк ж Коллеҷ дар тайжр намудани мутахассисон аз рӯйи
ихтисосцо аз тарафи Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон пулакк гузаронида мешавад.
1.7.Муассисацои таълимие, ки аз тарафи буҷаи давлатк ва ж мацаллк маблағгузорк карда
мешаванд, цангоми тарцрезии буҷа бояд ин масрафро ба инобат гиранд.
1.8.Тамоми хароҷоти амалижти аттестатсионк ва цайати комиссияи аттестатсионк аз тарафи
муассис ж муассисаи таълимии олии аттестатсияшаванда то саршавии аттестатсия пардохта
мешавад. Дар цолати сари вақт напардохтани маблағ, мувофиқи қарордод муассиса фоизи
батаъхирмонии онро мепардозад.
1.9.Аттестатсияи аввалини муассисаи таълимии навтаъсис, филиали он ж мактаби олии дорои
аккредитатсияи давлатк, ж ки аз рӯйи барномацои маълумоти алоцида фаъолияткунанда баъди
иҷозатномадицк мутобиқи аризаи муассисаи таълимк пас аз хатми донишҷӯжни аввалин, бо
назардошти баохиррасии мӯцлати меъжрии азхудкунии барномацои тацсилот, тибқи муқаррароти
Стандарти давлатии тацсилот амалк карда мешавад.
1.10.Агар филиали мактаби олк раванди таълимро аз рӯйи барномаи таълимк пурра амалк
гардонад ва аттестатсияи давлатии ницоии хатмкунандагонро гузаронад, дар ин сурат аттестатсияи
он алоцида гузаронида мешавад. Дар сурати аз рӯйи барномаи тацсилоти пурра амалк
нагардонидани раванди таълим аттестатсияи филиали муассисаи таълимк дар якҷоягк бо худи
цамон мактаби олк гузаронида мешавад.
1.11.Аттестатсия ба фаъолияти 5-солаи коллективи мактаби олк ж Коллеҷи дар сохтори мактаби
олибуда, бацои давлатк дода, масъалаи цуқуқи давом додани раванди таълимро оид ба тайжр
намудани мутахассисон аз рӯйи самтцо ва ихтисосцои мушаххас цаллу фасл мекунад. Муассисаи
таълимк метавонад баъди аз аттестатсия гузаштан, барои гузаштан аз аккредитатсияи давлатк ба
комиссияи давлатии аккредитатсионии Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон барои муайян
намудани мақоми худ муроҷиат намояд.
1.12.Вобаста ба натиҷаи аттестатсия муассисаи таълимии тацсилоти олии касбк оид ба тарғиб ва
ташвиқи технологияи нави пешқадами таълим чорацо андешида, якҷоя бо дигар сохторцои
Вазорати маориф оид ба инкишофи минбаъдаи муассисацои таълимии олии касбк дар Ҷумцурии
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Тоҷикистон нақшаи чорабиницо тация мекунад.
1.13.Цангоми дар фаъолияти таълимии мактаби олк ба амал омадани тағйироти зерин Идораи
аттестатсияи муассисацои таълимк метавонад оид ба беэътибор донистани иҷозатномаи
муассисаи таълимк ба Вазорати маориф лоицаи қарорро пешницод намояд:
а) дигар намудани номи муассиса, самт ва ихтисосцо;
б) гузаштан аз як зинаи таълим ба зинаи дигар;
в) иваз шудани мақоми муассисаи таълимк;
г) дар мӯцлати муқарраргардида бартараф накардани камбудицои аз тарафи комиссияи
аттестатсионк пешницодшуда;
д) иваз шудани суроғаи муассисаи таълимк, ба бинои нав ж ба дигар шацру ноция кӯчидани он.
Баъди тасдиқ шудани қарори Идора иҷозатномаи муассисаи таълимии тацсилоти олии касбк
эътиборашро гум мекунад ва муассиса мувофиқи тартиботи маъмул аз нав аз аттестатсия
мегузарад.
2.ВАЗИФАЦОИ АСОСИИ АТТЕСТАТСИЯ:
2.1.Бацо додан ба татбиқи мақсадноки сижсати ягонаи давлат дар соцаи маориф, таъмини сатци
тацсилот ва сифати тайжр намудани мутахассисон дар мактаби олк.
2.2.Бацо додан ба фаъолияти муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк, иҷро кардани
қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон, фармонцои Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, Қарорцои
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, супоришцои давлатк, ӯхдадорицои шартномавк, фармону
қарорцои мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар цуҷҷатцои меъжрию
цуқуқие, ки ба мактабцои олк ва коллеҷцо тааллуқ доранд.
2.3.Таъмини татбиқи Стандарти давлатии тацсилоти олии касбк.
2.4.Тацлили цаматарафаи сифати тайжр намудани мутахассисон, цайат, дараҷа ва таъмин будан бо
кадрцои илмию педагогк ва адабижти таълимк (мувофиқи самтцо ва ихтисосцо), бацо додан ба
фаъолияти ташкилии тамоми ҷаражни таълиму тарбия, муайян намудани самаранокии
тадқиқотцои илмк, цолати заминаи моддию техникк, таъминоти таълимию методк ва фаъолияти
молиявию хоҷагии муассисаи таълимии тацсилоти олии касбк.
2.5.Иҷозат додан ж надодани раванди таълим ба муассисаи таълимк оид ба тайжр намудани
мутахассисон дар асоси далелцое, ки аз натиҷаи аттестатсия бармеоянд.
2.6.Пешницоду тавсияцо ба муассисаи таълимии тацсилоти олии касбк барои бартараф намудани
норасоицои дар фаъолияти онцо ошкоргардида ва дастгирк кардани ташаббуси ояндадори эҷодк.
2.7.Аттестатсияи муассисаи таълимии тацсилоти олии касбк характери комплекск дошта, як
қисми асосии системаи ягонаи назорати давлатии соцаи маориф ба шумор рафта, бацодиции
сифати масъалацои:
- фаъолияти таълимию тарбиявк, илмию тадқиқотк, истецсолк, эҷодк, маъмурию хоҷагк ва
молиявию иқтисодк;
- кадрцои илмию педагогк;
- заминаи моддию техникк (бино ва иншоот, таҷцизоти ҷойцои корк, васоити техникии таълим,
базаи табъу нашр, захираи адабижт) ва ғайра;
- ҷузъцои сохтори муассисаи таълимии тацсилоти олии касбк (филиалцо, ҷойцои таълимию
дастурдицк, факултацо, кафедрацо, лабораторияцо, китобхонацо, базацои таҷрибавии истецсолии
таълимк, комплекси таълимию истецсолк ва ғайра)-ро дар бар мегирад.
3.АТТЕСТАТСИЯИ МУАССИСАЦОИ
ТАЪЛИМИИ ТАЦСИЛОТИ ОЛИИ КАСБК
3.1.Дар асоси нақшаи Вазорати маориф аттестатсияи муассисацои таълимии тацсилоти олии касбк
тибқи мӯцлати эътибори иҷозатнома аз тарафи Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии
назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон дар 5 сол як маротиба гузаронида мешавад.
3.2.Нақшаи аттестатсия аз ҷониби Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк дар мувофиқа бо
дигар вазорату кумитацое, ки дар тобеияти худ мактаби олк доранд, тация гашта, аз тарафи
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Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.
3.3.Ба нақшаи аттестатсия барои соли оянда муассисацои таълимие, ки мӯцлати эътибори
иҷозатнома оид ба аттестатсияи давлатк ба охир расидааст, ж муассисацои таълимии олк бо
филиалцояшон, ки аввалин бор аз аттестатсия мегузаранд, дохил карда мешаванд.
3.4.Нақшаи муайяншуда шаш моц пеш аз саршавии аттестатсия ба маълумоти муассисацои
таълимии тацсилоти олии касбк расонида мешавад.
3.5.Муассисацои таълимие, ки аз аккредитатсияи давлатк гузаштаанд, мутобиқи нақшаи 5-солаи
Вазорати маориф аз аттестатсия гузаронида мешаванд.
3.6.Барои гузаронидани аттестатсия дар соли хониши навбатк мактаби олк бояд то 1 декабри соли
қаблк ба Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк хуҷҷатцоро оид ба натиҷаи аттестатсияи
дохилитаълимгоцк пешницод намоянд:
- нусхаи қарори Шӯрои илмк оид ба гузаронидани аттестатсияи дохилитаълимгоцк;
- маълумотнома аз натиҷаи аттестатсияи дохилии муассисаи таълимк ва филиали он.
3.7.Аттестатсияи дохилк яке аз талаботи зарурии аттестатсияи давлатк буда, барои бацо додан ба
фаъолияти мактаби олк ва ҷузъцои таркибиаш гузаронида мешавад ва дар натиҷаи он масъалаи
тайжрии мактаби олк ва филиали он ба аттестатсияи давлатк цаллу фасл мегардад.
3.8.Талаботи муқарраршуда оид ба гузаронидани аттестатсияи дохилк аз ҷониби Идораи
аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод
карда мешавад.
3.9.Роцбари муассисаи таълимк оид ба дақиқии маълумоти аттестатсияи дохилии таълимгоц ва
филиали он бевосита ҷавобгӯй мебошад.
3.10.Дар сурати пешницоди нопурра ж нодурусти мавод, ж вайрон кардани мӯцлати пешницоди
цуҷҷатцо муассисаи таълимии олк ва филиали он аз нақшаи аттестатсия бароварда шуда,
аттестатсияи онцо ба мӯцлати дигар гузаронида мешавад.
3.11.Бо супориши Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон Идораи аттестатсияи муассисацои
таълимк дархости муассисацои таълимк, вазорату идорацои дахлдорро оид ба масъалацои
бацсноки ташкилу гузаронидани аттестатсия дида мебарояд.
3.12.Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк мувофиқати базаи таълимию моддк,
имкониятцои илмк ва таъминоти таълимию методии муассисацо (филиалцо)-и нави таълимии
олк дар ин ж он минтақаи Ҷумцурии Тоҷикистон таъсисжбандаро санҷида, дар бораи идомаи
раванди таълим дар онцо ба цайати мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон хулоса
ва лоицаи қарори Идора ва мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистонро пешницод
мекунад.
3.13.Барои гузаронидани аттестатсия Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк комиссияи
аттестатсиониро таъсис медицад, ки он бо фармони Вазири маориф тасдиқ карда мешавад. Ба
цайати комиссияи аттестатсионк экспертцои Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк,
кормандони дастгоци Вазорати маориф, мутахассисони баландихтисоси илмию педагогии
мактабцои олк ва пажӯцишгоццои илмию тадқиқотк, мутахассисон, кормандони Академияи
илмцои Ҷумцурии Тоҷикистон, намояндагони вазоратцою идорацои дахлдор, мутахассисони
марказцои таълимию методк, иттифоқцои эҷодк, дигар ташкилотцои ҷамъиятк дохил карда
мешаванд. Маоши экспертцои ба комиссияцо ҷалбкардашуда (новобаста ба мӯцлати кор дар
цайати комиссияи аттестатсионк) дар ҷойи кори асосиашон нигоц дошта мешавад.
Ба цайати комиссияи экспертк шахсоне, ки бо муассисаи таълимии (филиали он)
аттестатсияшаванда муносибати мецнатк доранд, шомил шуда наметавонанд.
3.14.Тестцо ва матнцои супоришцои назоратк аз рӯйи ихтисос ва санҷиши онцо аз ҷониби
комиссияи аттестатсионии Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маориф
тация карда мешаванд.
3.15.Комиссияи аттестатсионк бевосита дар мактаби олк ба муддати то як моц (дар коллеҷцо 20
рӯз) фаъолият мекунад. Раиси комиссияи аттестатсионк ва муовини он дар ташкил ва сатци
гузаронидани аттестатсия масъул мебошанд.
3.16.Барои гузаронидани аттестатсия ба мақсади маълум намудани сатци дониши
таълимгирандагон комиссияи аттестатсионк метавонад аз саволномацо, матнцо, тестцо ва дигар
мавод истифода барад.
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3.17.Роцбарияти муассисацои таълимии олк вазифадор аст, ки барои гузаронидани аттестатсия
(мувофиқи талаботи барномаи аттестатсия) маълумотцои лозимиро таъмин намояд, цисоботи
муассисаи таълимк оид ба бартараф намудани камбудицои қайдгашта аз ҷониби комиссияи
аттестатсионк дар муассисаи таълимк ва барои кори мӯътадили комиссияи аттестатсионк шароит
муцайж созад.
3.18.Комиссияи аттестатсионк дар асоси хуҷҷатцои меъжрк ва маводи методк (меъжри бацои
дониш, мацорат ва малака, захираи корцои санҷишк) мувофиқати дараҷаи умумк, касбк ва
умумиилмии донишҷӯжнро ба талаботи Стандарти давлатии тацсилоти олии касбк муайян
мекунад.
3.19.Мувофиқати бацо оид ба дараҷаи тайжрии касбк ва умумии донишҷӯжни мактаби олк
(коллеҷцо) бо усулцои тестию тафтишк ва аз натиҷаи иҷрои супоришцои комплексии назоратк
доир ба тахассусцои дахлдор, инчунин дар асоси натиҷаи сессияцои имтицоноти ҷорк, имтицоноти
давлатк ва цимояи корцои курсию дипломк анҷом дода мешавад.
3.20.Дараҷаи самаранокии тадқиқоти илмк дар мактабцои олк татбиқшаванда ва мувофиқати
онцо ба талаботи хоҷагии халқи Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
3.21.Комиссияи аттестатсионк имконоти мактаби олиро, ки он аз нишондицандаи комплексии
гуногун ва шароитцои кор иборат мебошад (аз қабили таъминоти кадрк, таълимию лабораторк,
таълимию методк ва ғайра), тацлил карда ва бацо дода, дар асоси муқоиса ба сатци воқеии тайжрии
касбк ва умумии хатмкунандагон хулоса мебарорад.
3.22.Роцбарии умумк, ташкилк, методк ва назорати аттестатсияи муассисацои таълимии олиро
дар ҷумцурк Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон бо санҷиши масъалацои зерин амалк мегардонад:
- иҷрои нақшаи ҷадвали аттестатсияи мактабцои олиро месанҷад ва таъмин мекунад;
- санҷиши корцои назоратии комплексиро аз рӯйи ихтисосцо бо шаклцои гуногун ташкил
менамояд;
- таҷрибаи пешқадами кори мактабцои олиро оид ба хулосаи аттестатсия ҷамъбаст ва пацн
мекунад;
- арзу шикоят (апеллятсия)-ро аз рӯйи ҷамъбасти аттестатсия барраск мекунад;
- аз рӯйи ҷамъбасти аттестатсия бо тартиби маъмул ба масъалацое, ки қарори мушовараи
Вазорати моариф, вазорату идорацои соцавк цал мекунанд, таклифцо пешницод мекунад.
4. НАТИҶАИ АТТЕСТАТСИЯ
4.1.Дар асоси тацлили маҷмӯи самтцои фаъолияти муассисацои таълимии олк комиссияи
аттестатсионк маълумотномаи ҷамъбастиро дар бораи натиҷацои аттестатсия тайжр намуда, ба
шӯъбаи аттестатсия, аккредитатсия ва литсензионии мактабцои олии Идораи аттестатсияи
муассисацои таълимк пешницод мекунад. Пас аз барраск ва тацлили маълумотномаи комиссияи
аттестатсионк шӯъба натиҷаи аттестатсияро муцокима намуда, лоицаи хулосаи худро ба
муцокимаи Шӯрои Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк пешницод менамояд. Қарори дар
Шӯрои Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк қабулшуда (бо замимааш) барои барраск ва
тасдиқ ба мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод карда мешавад.
4.2.Бо мақсади пешбинии тараққижти минбаъдаи соцавии муассисаи таълимии олк ва бецбуди
системаи маориф комиссияи аттестатсионк метавонад ба Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон оид ба масъалацое, ки дар сатци цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон цаллу фасл
мегарданд, таклифу дархостцо пешницод намояд.
4.3.Натиҷаи аттестатсия дар Шӯрои Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк ва мушовараи
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон бо иштироки роцбарони муассисаи таълимии олк
(ректор ж муовинони он), намояндагони вазорату кумитацои дахлдор муцокима карда ва онцо
метавонанд фикру ақидацои худро нисбат ба аттестатсия изцор намоянд.
4.4.Бо назардошти манфиатцои давлатк ва талаботи цуқуқк, дар асоси маводи ташхисшуда
комиссияи аттестатсионк доир ба масъалацои ташкилии муассисацои таълимк, воцидцои
сохтории онцо, кушодан ва ж қатъ кардани ихтисосцо, кафедрацо, факултацо ба фаъолияти кории
роцбарони муассисацои таълимии олк (ректор, директор, муовини ректор, декан, муовини декан,
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мудирони кафедрацо ва омӯзгорон) бацо медицад.
4.5.Дар цолати ошкор шудани нуқсонцои ҷиддк (қонунвайронкунк, сӯйистеъмол, бемасъулиятк ва
ғайра) дар фаъолияти роцбарони таълимгоццо Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк ба
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар Вазорату кумитацои дахлдор мувофиқи
тартиботи муқарраршуда таклифцо пешницод мекунад.
4.6.Ба фаъолияти муассисацои таълимии олк комиссияи аттестатсионк чунин бацо медицад:
- агар муассисацои таълимии тацсилоти олк вазифаи худро мувофиқи талаботи Стандарти
давлатии тацсилоти олии касбк қаноатбахш иҷро карда бошад, муассисаи таълимк аз аттестатсия
гузашта цисобида шуда, барои пешбурди фаъолияти таълимк ва тайжр намудани мутахассисон ба
мӯцлати 5 сол иҷозатнома дода мешавад;
- агар дар фаъолияти муассисацои тацсилоти олии касбк камбудицо ошкор гардад, вале дар
мӯцлати муайян бо роци анҷом додани тадбирцои амалк барцам додани онцо мумкин бошад,
муассисаи таълимк аз аттестатсия шартан гузашта ва аз нав аттестатсияшаванда цисобида
мешавад. Дар сурати шартан аз аттестатсия гузаштани муассисаи таълимк ба чунин таълимгоц
варақаи иҷозатнома дода намешавад ва дар асоси қарори мушовараи Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон метавонад ба мӯцлати 2 сол то гузаштан аз аттестатсияи такрорк фаъолият
намояд;
- агар мактаби олк вазифацояшро дар бобати тайжр намудани мутахассисон мувофиқи Стандарти
давлатии тацсилоти олии касбк ва Низомномаи намунавии муассисацои тацсилоти олии касбии
Ҷумцурии Тоҷикистон иҷро накарда бошад, муассисаи таълимк аз аттестатсия нагузашта дониста
шуда, Шӯрои Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк тибқи маълумотномаи комиссияи
аттестатсионк ва хулосаи шӯъба оид ба барцам додани муассисаи таълимии олк ва ж аз нав ташкил
кардани он, мацдуд намудани фаъолияташ ба мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон таклиф пешницод менамояд.
4.7.Мақомоти бевоситаи роцбарикунандаи муассисаи тацсилоти олк ва курсцои кӯтоцмуддати
тахассусии аз аттестатсия шартан гузашта сабабцои миқдоран ва сифатан ба талаботи Стандарти
давлатии тацсилот мувофиқат накардани мактаби олиро цаматарафа омӯхта, бо назардошти
чорабиницои пешницодкардаи Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк, якҷо бо шӯъбаю
идорацои вазорати дахлдор, бацри бартараф намудани камбудицои мавҷуда тадбирцо андешида,
онцоро ислоц менамояд. Аттестатсияи такрорк мутобиқи мӯцлати муқарраргардида гузаронида
мешавад.
4.8.Ба муассисаи таълимк вобаста ба натиҷаи аттестатсия оид ба тайжркунии мутахассисон иҷозати
давом додани раванди таълим дода мешавад. Цамзамон, фаъолияти ихтисосцое, ки ба талаботи
Стандарти давлатии тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон ҷавобгӯй нестанд, қатъ карда
мешавад.
4.9.Пас аз гузаштани аттестатсияи навбатк ба муассисае, ки цуқуқи давом додани фаъолияти
таълимиро гирифтааст, дар баробари иҷозатнома, инчунин, замима оид ба тайжр кардани
мутахассисон аз рӯйи ихтисосцо дода мешавад ва дар замима вобаста ба имкони муассисаи
таълимии олии касбк теъдоди қабули донишҷӯжн нишон дода мешавад. Иҷозатнома бе замима
эътибор надорад.
4.10.Мақомоти бевоситаи роцбарикунандаи муассиссаи таълимии олии аз аттестатсия шартан
гузашта сабабцои миқдоран ва сифатан ба талаботи Стандарти давлатии тацсилот мувофиқат
накардани фаъолияти мактаби олиро цаматарафа омӯхта, бо назардошти чорабиницои
пешницодкардаи Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк, якҷо бо шӯъбаю идорацои
вазоратцои дахлдор бацри бартараф намудани камбудицои мавҷуда тадбирцо андешида, онцоро
ислоц менамояд.
4.11.Дар мавриди аз аттестатсия нагузаштани муассисаи таълимии тацсилоти олии касбк Шӯрои
Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк оид ба барцам додан ж ба дигар шакл ташкил кардан,
мацдуд намудани фаъолияти муассисаи таълимк ба мушовараи Вазорати моариф таклиф
пешницод менамояд.
4.12.Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси пешницоди Шӯрои Идораи аттестатсияи
муассисацои таълимк дар муддати 3 моц оид ба пешницоди Идораи аттестатсияи муассисацои
таълимк қарори дахлдор қабул намуда, онро ба таври муқарраршуда ба цукумати Ҷумцурии
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Тоҷикистон ва муассисон пешницод менамояд.
4.13.Иҷрои қарори Шӯро ва нақшаи чорабиницои тациянамудаи Идораи аттестатсияи
муассисацои таълимии назди Вазорати маориф баъд аз тасдиқи мушовараи Вазорати маориф аз
ҷониби мақомоти роцбарикунандаи муассисаи таълимии олии касбк цатмк мебошад.
Муассисаи таълимк метавонад оид ба норозигии худ аз кори комиссияи аттестатсионк ба
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон муроҷиат намояд.
4.14.Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк дар дафтари махсус муассисацои таълимии аз
аттестатсия гузаштаро ба қайд мегирад ва натиҷаи онро дар матбуоти даврк интишор менамояд.
4.15.Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк назорати иҷрои қарори мушовараи Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистонро таъмин менамояд ва аз рӯйи тартиби маъмул барои чорацо
андешидан нисбат ба шахсони масъул, ки аз иҷрои онцо саркашк мекунанд, ба Вазорати маориф,
вазорату идорацои дахлдор ва муассисон то дараҷаи аз кор озод кардан ва ба ҷавобгарк кашидани
онцо таклифцо пешницод мекунад.
4.16.Ба мақсади таъмини иҷрои қарори мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон оид
ба натиҷаи аттестатсияи муассисацои таълимии тацсилоти олк доир ба бартараф кардани
камбудицои ошкорнамудаи комиссияи аттестатсионк Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк
дар мӯцлати муқарраргардида санҷиши назоратк гузаронида, аз натиҷаи он ба Шӯрои Идора
маълумот медицад.
4.17.Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк вазифадор аст, ки цуҷҷатцои ба аттестатсияи
муассисаи таълимии марбутаро то ба охир расидани мӯцлати иҷозатнома нигоц дорад ва баъди ба
охир расидани мӯцлати иҷозатнома онцоро ба бойгонии Идора супорад.
Бо қарори мушовараи
Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 03 сентябри соли 2004
№ 18/6 тасдиқ шудааст
МЕЪЖРЦОИ
муайянкунандаи мақоми муассисацои таълимии
тацсилоти олии касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
Тибқи «Низомномаи намунавии муассисацои таълимии тацсилоти олии касбии (мактаби олии)
Ҷумцурии Точикистон», ки бо Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 21.02.1996, тацти рақами
71 тасдиқ гардидааст, тайжр намудани мутахассисони дорои тацсилоти олк дар донишгоццо,
академияцо, донишкадацо ва коллеҷцо ба роц монда мешавад.
Фаъолияти мактабцои олк дар асоси як қатор цуҷҷатцои меъжрию цуқуқк доир ба мактаби олк, ки
дар Ҷумцурии Тоҷикистон амал мекунад, сурат мегирад.
Мақоми Донишгоц, Академия, Донишкада ва Коллеҷро гирифтани цар як муассисаи таълимии
олии Ҷумцурии Тоҷикистон, баъди гузаштан аз аттестатсия ва аккредитатсияи давлатк, тибқи
Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 5.02.2003, тацти рақами 54 «Дар бораи тартиби
гузаронидани аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои таълимии Ҷумцурии
Тоҷикистон» муайян карда мешавад. Ба муассисаи таълимие, ки аз аттестатсия ва аккредитатсияи
давлатк гузаштааст, иҷозатнома ва шацодатнома дода мешавад.
Меъжрцои муайянкунандаи Донишгоц, Академия, Донишкада, Коллеҷ ба таври умумк чунинанд:
1. ДОНИШГОЦ
Фаъолияти Донишгоц бояд ба инкишофи таълиму тарбия, маориф, илм ва фарцанг равона шуда
бошад. Дар Донишгоц аз рӯйи зинацои тацсилоти олк ва тацсилоти касбии баъд аз мактаби олк
доир ба соцацои мухталифи фанцои табик, гуманитарк, техникк, маданк ва ғайра таълим дода
мешавад. Инчунин, дар Донишгоц тадқиқотцои фундаменталии (бунждии) илмк ба роц монда
мешавад.
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Дар сохтори Донишгоц донишкадацо, коллеҷцо, филиалцо, литсейцо ва гимназияцо метавонанд
фаъолият кунанд.
Донишгоц намуди рӯзона ва ғоибона (шабона)-и таълимро фаро гирифта метавонад.
Миқдори толибилмони шакли рӯзонаи таълим дар донишгоццое,ки 5 сол фаъолият доранд, бояд
на камтар аз 1000 нафар, 10 сол фаъолият доранд, 1500 нафар ва зижда аз 10 сол фаъолият доранд,
миқдори донишҷӯжн бояд 2500 нафарро ташкил дицад. Таносуби муаллимону донишҷӯжн 1:8 аст.
Масоцати умумии майдони таълимк ба як донишҷӯ бояд на камтар аз 8 метри мураббаъро
ташкил дицад.
Тадқиқоти илмк аз рӯйи 5 равияи илмк ба роц монда мешавад, ки онцо ба таркиби барномацои
илмии ҷумцуриявк дохиланд.
Донишгоц мактабцои илмии ташаккулжфта дорад. Донишгоц, агар то 5 сол фаъолият дошта бошад
- 20%, то 10 сол фаъолият дошта бошад - 25% ва аз 10 сол зижд фаъолият дошта бошад - 35%-и
цайати омӯзгоронаш бояд социби дараҷаю унвони илмк бошанд.
Раванди таълим бо мутахассисони пешбар, профессорцо ва дотсентон таъмин карда мешаванд.
Донишгоц таълими донишҷӯжнро бояд аз рӯйи нақшацои таълимии бисжрзинагии тағиржбандаи
тайжркунии мутахассисон дар асоси буҷавк (давлатк) ва шартномавк ва барномацои ба талаботи
Стандарти давлатии тацсилот мувофиқ ба роц монад.
Номгӯи самтцо, тахассусу ихтисосцо бо назардошти талаботи соцацои нижзи хоҷагии халқ муайян
карда мешавад. Донишгоц метавонад бакалавр, мутахассис ва магистрцоро тайжр кунад.
Донишгоц дорои лабораторияцои илмию татқиқотк, лабораторияи илмию истецсолии соцавк,
муассисацо ва ҷузъцои таркибии таҷрибавк, конструкторк, курсцо ж факултаи такмили ихтисоси
мутахассисон аст.
Донишгоц дорои хобгоц, нуқтаи тиббк, осоишгоц, нуқтацои хӯрокхӯрк (ошхона, буфет) ва заминаи
варзишию тансицатк мебошад.
Донишгоц заминаи табъу нашри худро дорад, ки бо таҷцизоти нусхабардорк, техникаи
компютерии баландмацсул, таҷцизоти расмгирк ва муқовабандк ҷицозонида мешавад.
Донишгоц дорои шабакаи васеи техникаи электронк-цисоббарорк, васоити техникии таълимии
замонавк, компютерцои инфиродк бо структураи мацаллк (локалк) ва васеи интегралк мебошад.
Вақти истифодаи компютер барои як донишҷӯ дар як сол на кам аз 12-15 соатро бояд ташкил
дицад.
Донишгоц бояд китобхонаи дорои захираи на камтар аз 300 цазор нусха китобцои таълимию илмк,
методк, бадек ва қироатхонаи дорои толорцои на камтар аз 200 ҷойи нишастро дошта бошад.
Таъминот бо адабижти таълимк бояд 70%, таълимию методк 60%, илмк 40% ва бадек 33%-ро
ташкил дицад. Дар Донишгоц цар сол конференсияи илмии донишҷӯжн ва муаллимон гузаронида
шуда, китобцои дарск ва дастурцои таълимк, монографияцо ва мақолацои илмк нашр карда
мешаванд.
Дар Донишгоц шӯроцои махсусгардонидашудаи цимояи диссертатсияцо мавҷуд аст. Донишгоц
аъзои ассотсиатсияи мактабцои олк буда, конференсияю симпозиумцои илмии байнидавлатиро
низ доир менамояд.
2. АКАДЕМИЯ
Академия аз Академияи илмцо бо он фарқ мекунад, ки фаъолияти худро доир ба инкишофи
маориф, илм ва фарцанг ба воситаи амалигардонии татқиқотцои илмк ва ташкили раванди
таълим дар цамаи зинацои тацсилоти олк, баъди мактаби олиро аз рӯйи яке аз соцаи илм ж
фарцанг амалк мегардонад.
Вобаста ба самти худ Академия маркази пешқадами таълимк ва методк ба шумор меравад. Дар
сохтори Академия коллеҷцо, филиалцо, литсейцо вуҷуд дошта, тибқи низомномацои мавҷуда
фаъолият карда метавонанд.
Дар Академия тайжркунии мутахассисон дар асоси маълумоти бунждк ва олии пурра амалк
гардида, доир ба самти Академия тавсияцои илмии мутобиқ ба такмилдиции соца (вобаста ба
самти Академия) омода карда мешаванд.
Тадқиқотцои илмк дар Академия дар доираи 1-2 мавзӯи илмии соцацои цамрадифи илм ва
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истецсолот сурат мегирад. Академия, агар то 5 сол фаъолият дошта бошад, 20%, то 10 сол
фаъолият дошта бошад, 25% ва аз 10 сол зижд фаъолият дошта бошад, 35%-и цайати омӯзгоронаш
бояд дорои дараҷаю унвонцои илмк, аз ҷумла докторони илм ва профессорон бошанд. Таносуби
муаллимону донишҷӯжн бояд 1:8 бошад.
Дар Академия лабораторияцои соцавк ва илмию татқиқотк, аспирантура фаъолият карда
метавонанд. Азнавтайжркунии мутахассисон дар Академия дар факултацои махсус ба роц монда
мешавад. Тадриси толибилмон дар Академия дар асоси Стандарти давлатии тацсилот, нақшацои
таълимк ва барномацои аз ҷониби Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ва вазоратцои соцавк
(вобаста ба самт) тасдиқшуда, ки тайжркунии мақсадноки мутахассисонро мутобиқ ба талаботцои
хоҷагии халқ дар асоси системаи бисжрзинагк ва маблағгузории буҷа ва шартномавк таъмин
мекунад, амалк мегардад.
Академия бакалаврцо, мутахассисон ва магистрцоро тайжр мекунад. Агар Академия то 5 сол
фаъолият дошта бошад, теъдоди умумии донишҷӯжни шӯъбаи рӯзона на кам аз 500 нафар, агар то
10 сол фаъолият дошта бошад -750 нафар ва аз 10 сол зижд фаъолият дошта бошад, 1500 нафарро
бояд ташкил дицад. Масоцати умумии истецсолк ба як донишҷӯ бояд аз 6,5 метри мураббаъ кам
набошад.
Академия дорои хобгоц барои донишҷӯжн, китобхона бо захираи (фонди) на камтар аз 200 цазор
нусха адабижт ва қироатхона бо доштани на камтар аз 150 ҷойи нишаст. Таъминот бо адабижти
таълимк бояд на кам аз 65%, илмию методк 55%, илмк 35% ва бадек 30% бошад.
Академия бояд шабакаи мошинцои цисоббарории электронк ва компютеркунонии раванди
таълимро дошта бошад. Дар Академия асбобцои зиждкунии маводи таълимию методк, нашрк,
инчунин нуқтаи хӯроки умумк бояд мавҷуд бошад.
Цар сол дар Академия конференсияцои илмии донишҷӯжн ва муаллимон гузаронида мешавад.
Академия Шӯрои махсусгардонидашуда оид ба цимояи диссертатсияцоро дорад. Академия
фаъолияти таълимк ва методиашро дар чорчӯби Ассотсиатсияи мактабцои олк ва шартномацоро
оид ба цамкории эҷодк бо кишварцои хориҷи наздик ва дур цамоцанг месозад.
3. ДОНИШКАДА
Донишкада мактаби тацсилоти олк ж қисми таркибии Донишгоц буда, дар он барномацои
таълимии касбк аз рӯйи 1-2 самти илм, техника ва фарцанг амалк гардонида шуда, татқиқоти
илмк гузаронида мешаванд. Дар тобеияти донишкада, коллеҷцо ва литсейцо буда метавонад. Дар
Донишкада шаклцои рӯзона ва ғоибонаи таълими донишҷӯжн ба роц монда мешавад.
Донишкада бакалаврцо ва мутахассисонро аз рӯйи номгӯйи ихтисосцои дар асоси талаботцои
Стандарти давлатии тацсилот муқарраршуда тибқи нақшацои таълимк ва барномацои таълимии
бисжрзинагк тайжр мекунад.
Миқдори толибилмон дар шӯъбаи рӯзонаи тацсил дар Донишкада набояд аз 1000 нафар кам
бошад. Майдони таълим барои як донишҷӯ бояд аз 5 метри мураббаъ кам набошад. Таносуби
омӯзгорон ва донишҷӯжн ба 1:10 баробар бошад.
Донишкада дорои хобгоц барои донишҷӯжн, китобхона бо захираи (фонди) на камтар аз 200 цазор
нусха адабижт ва қироатхона, ки на камтар аз 100 ҷойи нишаст дошта бошад. Таъминот бо
адабижтцои таълимк бояд на кам аз 65%, илмию методк 55%, илмк 35% ва бадек 30% бошад.
Агар Донишкада то 5 сол фаъолият дошта бошад, теъдоди умумии омӯзгорони дорои дараҷа ва
унвони илмидор -15%, то 10 сол фаъолият дошта бошад -20% ва аз 10 сол зижд фаъолият дошта
бошад, аз -30% кам набошад. Донишкада компютеркунонии раванди таълим ва мавҷудияти
шабакаи компютерцои инфиродиро таъмин мекунад. Вақти истифодаи компютер барои як
донишҷӯ дар давоми сол бояд на кам аз 7-10 соатро ташкил дицад.
Кафедрацои Донишкада татқиқоти илмиро доир ба самтцои гуногуни илму техника, вобаста ба
нижзи соцацои хоҷагии халқ ва умумибашар амалк менамоянд. Донишкадае, ки ба сохтори
Донишгоц дохил намешавад, бояд дорои китобхона, толори хониш, нуқтаи хӯроки умумк ва
тиббии мустақил ва дигар шӯъбацое, ки барои пешбурди раванди таълим алоқаманданд, бошад.
Дар цолати вобастаи сохтори Донишгоц будани Донишкада баъзе кафедра ва аксари шӯъбацои он
чун умумидонишгоцк амал мекунанд.
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4. КОЛЛЕҶ
Коллеҷ цамчун муассисаи таълимии мустақил ж ҷузъи таркибии Донишгоц, Академия, Донишкада
цисоб шуда, барномацои умумии тацсилоти олии нопура ж пурраи касбиро амалк мегардонад.
Коллеҷ одатан, барои тайжр кардани мутахассисон аз рӯйи зинаи аввали тацсилот (олии нопурра)
ва мутахассисони хурд фаъолият мекунад. Дар баъзе мавридцо коллеҷ цуқуқи додани тацсилоти
олк бо тайжр намудани бакалаврро низ дошта метавонад.
Нақша ва барномацои таълимии зинаи аввали тацсилот дар Коллеҷ оид ба тайжр намудани
мутахассисон ва ж аз рӯйи самт ва ж ихтисосцо бояд бо нақшаю барномацои таълимии
иртиботдоштаи мактабцои олии цамсамт ба пуррагк мувофиқат намоянд.
Коллеҷ тайжр кардани мутахассисонро аз рӯйи ихтисос ж самти муайян ба роц мемонад. Сохтори
Коллеҷро мактаби олие, ки Коллеҷ ҷузъи таркибии он аст, ж Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон ва ж вазорату идорацои дахлдор муайян мекунанд.
Миқдори толибилмон дар шӯъбаи рӯзонаи тацсил дар Коллеҷ набояд аз 500 нафар кам бошад.
Майдони таълим барои як донишҷӯ бояд аз 4 метри мураббаъ кам набошад. Таносуби омӯзгорон
ва донишҷӯжн ба 1:10 баробар бошад.
Коллеҷ дорои хобгоц, китобхона бо захираи (фонди) на камтар аз 100 цазор нусха адабижт ва
қироатхона на камтар аз 50 ҷойи нишаст дошта бошад. Таъминот бо адабижтцои таълимк бояд на
кам аз 50%, илмию методк 40%, илмк 30% ва бадек 25% бошад. Агар Коллеҷ то 5 сол фаъолият
дошта бошад, теъдоди умумии омӯзгорони дорои дараҷа ва унвони илмидор -10%, то 10 сол
фаъолият дошта бошад, 15% ва аз 10 сол зижд фаъолият дошта бошад, аз 20% кам набошад. Коллеҷ
компютеркунонии раванди таълим ва мавҷудияти шабакаи компютерцои инфиродиро таъмин
мекунад. Вақти истифодаи компютер барои як донишҷӯ дар давоми сол бояд на кам аз 5-6 соатро
ташкил дицад.
Фаъолияти Коллеҷ дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ба роц монда
мешавад. Коллеҷ дар давраи тацсил ба донишҷӯжн касбцои мушаххасро дода метавонад.
Меъжрцои муайянкунандаи мақоми
муассисацои тацсилоти олии Ҷумцурии Тоҷикистон

Т/р

Номгӯи
нишондицандацо

Муассисацои
таълимк

Донишгоц

Академия

Донишкада

Коллеҷцои
дар сохтори
мактабцои
олк буда

1x

Миқдори
барномацои
тацсилотии
амалишаванда.

То 5 сол
фаъолият
дорад 15, то
10 сол
фаъолият
дорад 20,
зиѐда аз 10
сол
фаъолият
дорад зиѐда
аз 30
барнома.

То 5 сол
фаъолият
дорад 10, то
10 сол
фаъолият
дорад 15,
зиѐда аз 10
сол
фаъолият
дорад 20
барнома.

То 5 сол
фаъолият
дорад 10, то
10 сол
фаъолият
дорад 15,
зиѐда аз 10
сол
фаъолият
дорад 20
барнома.

То 5 сол
фаъолият
дорад 8, то
10 сол
фаъолият
дорад 12,
зиѐда аз 10
сол
фаъолият
дорад 15
барнома.

2x

Тахассуси
(дараҷаи
ихтисос)-и

Магистр,
мутахассис,
бакалавр,
мутахассиси

Магистр,
мутахассис,
бакалавр,
мутахассиси

Мутахассис,
бакалавр,
Мутахассиси
мутахассиси хурд.
хурд
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додашаванда

хурд

хурд

3x

Рӯзона,
Намуди таълим ғоибона,
шабона

Рӯзона,
ғоибона,
шабона

Рӯзона,
ғоибона,
шабона

4x

Миқдори
На камтар
самтҳои татаз 5
қиқотҳои илмӣ

На камтар
аз 2 – 3

На камтар
аз 1 – 2

5x

Фоизи
омӯзгорони
штатӣ аз
70%
шумораи умум
ҳангоми
ташхис

65%

60%

50%

то 5 сол
фаъолият
дорад 20%,
то 10 сол
фаъолият
дорад 25%,
аз 10 сол
зиѐд
фаъолият
дорад 35%.

то 5 сол
фаъолият
дорад 15%,
то 10 сол
фаъолият
дорад 20%,
аз 10 сол
зиѐд
фаъолият
дорад 30%.

то 5 сол
фаъолият
дорад 10%,
то 10 сол
фаъолият
дорад 15%,
аз 10 сол
зиѐд
фаъолият
дорад 20%.

10%

8%

5%

8xx

Фоизи
омӯзгорони
ҷавони (то 35
сола) дорои
дараҷаи илмк
(аз цайати
умумии
омӯзгорони
дорои унвону
дараҷаи илмк
дар соли охир)

15%

10%

5%

3%

9xx

Шумораи
соцацои илм, ки
аз рӯи онцо
аспирантура
фаъолият
менамояд.

5

2-3

1-2

--

10xx

Маблағи буҷавк,
ки барои корцои
илмии як устоди
унвондор сарф

350

250

200

То 5 сол
фаъолият
Фоизи умумии дорад 25%,
то 10 сол
омӯзгорони
фаъолият
6xx штатии дорои
дорад 30%,
унвону дараҷаи
аз 10 сол
илмӣ
зиѐд
фаъолият
дорад 40%.
Фоизи
устодоне, ки
7xx дорои дараҷаи
доктори илм
бошанд

Рӯзона,
ғоибона,
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мешавад (ба
цисоби сомонк)

11xx

Маблағи
ғайрибуҷавк ва
аз дигар
манбаъцо
воридшуда
барои корцои
илмию
тадқиқотк
(барои як
омӯзгор)

120

80

40

12xx

Шумораи
монографияцои
чопшуда дар ду
соли охир
(барои 100
устоди унвону
дараҷаи
илмидор)

2,0

1,5

1,2

13xx

Шумораи чопи
китобцои дарск
ва дастурцои
таълимие, ки бо
қарори
мушовараи
Вазорати
маориф дар
ҷумцурк ва
хориҷи кишвар
чоп шудаанд (ба
100 омӯзгори
унвону дараҷаи
илмидор)

0,5

0,3

0,15

14xx

Миқдори
соцацои илм, ки
доир ба онцо
Шӯроцои
цимояи
рисолацои илмк
мавҷуд аст

3

2

1

15xx

Фоизи
докторантцо ва
аспирантцое, ки
рисола дифоъ
кардаанд (ба цар
100 нафар
омӯзгор) дар ду
соли охир

4%

3%

2%

0,5%

16xx

Миқдори
компютерцои

5,0

4,0

3,0

2,0
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Pеntiуm (ба 100
донишҷӯ дар 2
соли охир)

17xx

Миқдори
компютерцое, ки
ба сети
«Интернет» васл
мебошанд.

4,0

2,0

2,0

1,0

18xx

Сатци
минималии
холцои озмун, ки
довталабон аз
имтицонцои
қабул бо тариқи
тестк дар соли
охир
гирифтаанд

80

65

50

30

19xx

Фоизи корцои
дипломк ва
лоицацое, ки
комиссияи
давлатии
имтицонк бо
бацои «хуб» ва
«аъло» қадр
кардааст

30%

20%

15%

10%

20xx

Теъдоди
донишҷӯжн

Сохтор
21xx (ҷузъҳои
таркибӣ)

то 5 сол
фаъолият
дорад 1000
нафар, то
10 сол
фаъолият
дорад 1500
нафар, аз 10
сол зижд
фаъолият
дорад на
камтар аз
2500 нафар

то 5 сол
фаъолият
дорад 500
нафар, то
10 сол
фаъолият
дорад 750
нафар, аз 10
сол зижд
фаъолият
дорад на
камтар аз
1500 нафар

то 5 сол
фаъолият
дорад 500
нафар, то 10
сол
фаъолият
дорад 750
нафар, аз 10
сол зижд
фаъолият
дорад на
камтар аз
1000 нафар

Гиназияцо,
литсейцо,
коллеҷцо,
донишкадацо,
филиалцо,
аспирантура,
докторантура,
лабораторияцои илмктадқиқотк,

Гимназия,
литсейцо,
аспирантура,
докторантура,
лабораторияцои илмктадқиқотк,
факултацо,
донишкадацо ва ж
факултацои

Коллеҷцо,
литсейцо,
Литсейцо,
гимназияцо,
гимназияцо
филиалцо,
аспирантура

То 5 сол
фаъолият
дорад 300
нафар, то 10
сол фаъолият
дорад 400
нафар, аз 10
сол зижд
фаъолият
дорад на
камтар аз 600
нафар
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факултацои
такмили
ихтисос,
курсцои
такмили
ихтисос

22xx

Масоцати
таълимию
лабораторк
барои як
донишҷӯ

23xx

Вақти
компютерк
барои як
донишҷӯ дар як
сол

Таъминот бо
адабиѐт:
-таълимӣ
24xx
-илмию методӣ
-илмӣ
-бадеӣ
Миқдори ҷои

25xx нишаст дар

қироатхона

такмили
ихтисос,
филиалцо

На камтар аз На камтар аз На камтар аз На камтар аз
8 метри
6,5 метри
5 метри
4 метри
квадратк
квадратк
квадратк
квадратк

12–15 соат

10–12 соат

7–10 соат

5–6 соат

70%
60%
40%
33%

65%
55%
35%
30%

60%
50%
35%
30%

50%
40%
30%
25%

На камтар
аз 250 ҷой

На камтар
аз 150 ҷой

На камтар
аз 150 ҷой

На камта аз
50 ҷой

Эзоц: нишондицандацое, ки бо як Х ишора шудаанд, иҷрояшон цатмк мебошад.
Нишондицандацое, ки бо ду ХХ ишора шудаанд, иҷрояшон аз рӯи имкон.

Бо қарори мушовараи
Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 03 сентябри соли 2004
№ 18/9 тасдиқ шудааст
НИЗОМНОМА
дар бораи аккредитатсияи давлатии муассисацои
таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон
1.Муқаррароти умумк.
1.1.Аккредитатсияи давлатии муассисацои таълимк муайян намудани мақоми он аз рӯйи намуд
(муассисаи таълимк) ва шакли он (Донишгоц, Академия, Донишкада, Коллеҷ, техникум,
омӯзишгоц, омӯзишгоццои касбию техникк, литсейцои касбк, литсей, гимназия, интернат ва
ғайра), вобаста ба имконти муассиса ҷицати татбиқи барномацои тахассуск, мувофиқати мазмун ва
сифати раванди таълим ба талаботи cтандартцои давлатии тацсилот ва цуқуқи ба хатмкунандагон
додани цуҷҷати намунаи давлатк мебошад.
1.2.Принсипцои асосии аккредитатсия аз мустақилк, ошкорбажнк ва озод будани он иборат
мебошад.
1.3.Мақсади аккредитатсия ин тасдиқ намудани сифати баланди тацсил, такмил додани раванди
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таълим дар муассисаи таълимк, таъмин намудани шахсони мутасаддк бо иттилооти зарурк оид ба
муассисаи таълимк ва цимояи манфиатцои шацрвандони Ҷумцурии Тоҷикистон доир ба тацсилот
мебошад.
1.4.Аккредитатсияи давлатии муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 5.02.2003
тацти рақами 54 «Дар бораи тартиби гузаронидани аттестатсия, аккредитатсия ва
иҷозатномадиции муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон» ва цамин Низомнома
гузаронида мешавад.
1.5.Аккредитатсияи муассисацои таълимии байналцалқк ва хориҷии воқеъ дар қаламрави
Ҷумцурии Тоҷикистон ва филиали онцо низ тибқи зербанди 1.4. амалк карда мешавад.
1.6.Аккредитатсияи давлатии муассисацои таълимиро бо ҷузъцои таркибияшон, новобаста аз
шакли моликият ва тобеияти идорк, комиссияи давлатии аккредитатсионии Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон мегузаронад.
Аккредитатсияи муассисацои таълимиеро, ки мақоми мацаллк доранд, мутобиқан комиссияи
давлатии аккредитатсионии идорацои маорифи вилоятк, шӯъбацои маорифи шацрк ва ноциявк
мегузаронанд.
1.7.Ба муассисаи таълимие шацодатнома оид ба аккредитатсияи давлатк дода мешавад, ки агар
натиҷаи аттестатсияи он мусбат арзжбк гардад.
2.Тартиби гузаронидани аккредитатсия
2.1.Дар сурати натиҷаи мусбати аттестатсияи давлатк роцбарияти муассисацои таълимк барои
гузаштан аз аккредитатсияи давлатк бо хуҷҷатцои зерин ба Вазорати маориф муроҷиат мекунад:
- аризаи роцбарияти муассисаи таълимк оид ба тасдиқ ж муқаррар кардани мақоми муассисаи
таълимк. Дар аризаи муассисацои таълимие, ки тобеи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
нестанд, муассиси онцо имзо ва мӯцр мегузорад (замимаи 1);
- маълумот дар бораи муассисаи таълимк;
- нусха аз қарори Шӯрои илмии (педагогии) муассисаи таълимк оид ба гузаронидани
аккредитатсияи давлатк;
- нақшаи дурнамои тараққижти муассисаи таълимк.
- қарори Идораи аттестатсияи муассисацои таълимк ва қарори цайати мушовараи Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон доир ба натиҷаи аттестатсияи муассисаи таълимк;
- нусхаи иҷозатнома бо замимааш оид ба пешбурди фаъолияти таълим.
2.2.Аккредитатсияи муассисаи таълимк аз ҷониби комиссияи давлатии аккредитатсионк тацти
ражсати Вазири маориф гузаронида мешавад.
2.3.Ба цайати комиссияи давлатии аккредитатсионк муовини Вазири маориф, сардори Идораи
аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маориф, сардори Идораи тацсилоти мижна ва
олии касбк, сардори Идораи тацсилоти умумк, сардори Идораи банақшагирк ва иқтисод ва
намояндагони дигар вазорату ташкилотцои дахлдор дохил мегарданд.
Цайати комиссияи аккредитатсионии идорацои маорифи вилоятк ва шӯъбацои шацрию
ноциявиро идораю шӯъбацои марбута дар асоси Низомнома оид ба аккредитатсияи давлатии
муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон ташкил менамоянд.
2.4.Комиссияи аккредитатсионии давлатк мақом, шакл ва намуди муассисаи таълимиро вобаста
ба талаботи нисбат ба он пешницодшуда муайян месозад.
2.5.Бо мақсади муайян намудани мақоми давлатии муассисаи таълимк комиссияи
аккредитатсионк нишондицандацои зеринро бояд цаматарафа тацлил намояд:
- дар асоси хулосаномаи комиссияи аттестатсионк бацо додан ба сатци барномацои
амалишавандаи тацсилот;
- дар асоси тацлили нақша ва барномацои таълимк бацо додан ба амалигардонии мақсадноки
барномацои маълумот (ихтисос);
- дар асоси хулосаномаи комиссияи аттестатсионк бацо додан ба сифати тайжр кардани
мутахассисон;
- вобаста ба талаботи меъжрии аккредитатсионк бацо додан ба таъминоти кадрк, циссаи
кормандони штатк, мацорати касбии омӯзгорон, кадрцои муцандиск, омӯзгорк, кадрцои
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роцбарикунандаи муассисаи таълимк, корцои илмию тадқиқотк, чопи китобцо ва ғайрацо;
- вобаста ба талаботи цуҷҷатцои меъжрк бацо додан ба таъминоти техникии раванди таълим дар
муассисаи таълимк;
- тибқи талаботи цуҷҷатцои меъжрк бацо додан ба шароитцои тиббию иҷтимоии хонандагону
донишҷӯжни намудцои гуногуни муассисацои таълимии аккредитатсияшаванда.
2.6.Мақоми давлатии муассисаи таълимк бо назардошти нишондицандацо муайян карда мешавад.
2.7.Ариза ва дигар цуҷҷатцои ба аккредитатсия вобастаро (тибқи зербанди 2.1.) роцбарияти
муассисаи таълимк пас аз як моци баромадани қарори мусбии мушовараи Вазорати маориф ж
мушовараи якҷояи Вазорати маориф, вазорату идорацои соцавк ва қарори мушовараи идорацои
маорифи вилоятк, шацрк ж Шӯрои шӯъбацои маорифи ноциявк оид ба натиҷаи аттестатсия ба
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ва идорацою шӯъбацои маорифи вилоятк ва шацрк
пешницод карда метавонад.
2.8.Агар филиали муассисаи таълимк то пешницоди аризаи муассисаи таълимии марказк оид ба
аккредитатсия аз аттестатсия гузашта бошад, он гоц аккредитатсияро дар якҷоягк бо ин муассиса
мегузарад.
2.9.Комиссияи аккредитатсионк аризаи муассисаи таълимиро ба қайд гирифта, цуҷҷатцои
пешницодшударо тацлил мекунад:
- мӯцлати ташхиси цуҷҷатцои ба аккредитатсия пешницодшуда пас аз бақайдгирии онцо бояд аз 2
цафта зижд набошад;
- мӯцлати гузаронидани ташхиси аккредитатсионк ва қабули қарор оид ба аккредитатсияи
давлатк аз ҷониби Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
2.10.Дар сурати пурра набудани цуҷҷатцо, ошкор шудани камбудицо ж иттилооти нодуруст дар
маводи пешницодшуда дар муддати 2 цафта цуҷҷатцо ба муассисаи таълимк баргардонида
мешаванд.
2.11.Дар сурати ба пуррагк ва бехато пешницод шудани цуҷҷатцо масъалаи аккредитатсияи
муассисаи таълимк ба рӯзномаи ҷаласаи навбатии комиссияи аккредитатсионк дохил карда
мешавад.
2.12.Бо мақсади муайян кардани дурустии иттилоотк аз ҷониби муассисаи таълимк доир ба
аккредитатсия пешницодшуда ва муқаррар кардани мақоми муассисаи таълимк комиссияи
салоциятнок иборат аз 5 нафар таъсис дода мешавад, ки дар давоми як цафта дар таълимгоц кор
карда, ба комиссияи аккредитатсионк хулосаро оид ба муассисаи таълимии
аккредитатсияшаванда пешницод менамояд.
2.13.Мӯцлати тацлил, тайжр намудан ва пешницод кардани цуҷҷатцои муассисаи таълимк ба
комиссияи аккредитатсионии Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон дар тӯли як моц сурат
мегирад.
3.Ҷамъбасти аккредитатсияи давлатк
3.1.Бо назардошти муцокима ва тавсияи Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди
Вазорати маориф комиссияи аккредитатсионии Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
мақоми муассисаи таълимк, номгӯйи ихтисосцои аз аккредитатсия гузаштаро муайян карда, оид
ба додани нусхаи муқарраршудаи шацодатнома дар бораи аккредитатсияи давлатк (сертификат)
бо замимааш қарор қабул мекунад ва бо қарори мушовараи Вазорати маориф тасдиқ карда
мешавад. Ба муассисаи таълимии аз аккредитатсияи давлатк гузашта шацодатнома дар бораи
аккредитатсияи давлатк дода мешавад, ки намунаашро Вазорати маориф тасдиқ кардааст. Дар
шацодатнома мақоми муассисаи таълимк (Донишгоц, Академия, Донишкада, Коллеҷ, техникум,
омӯзишгоц, омӯзишгоци касбию техникк, гимназия, литсей, интернат ва ғайра) муайян карда
мешавад. Варақаи шацодатнома оид ба аккредитатсия бо фармони Вазири маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад. Аккредитатсияи навбатии муассисаи таълимк аз рӯйи
муқаррарот баъди аттестатсия дар 5 сол як маротиба гузаронида мешавад.
3.2.Қарор оид ба аккредитатсияи муассисаи таълимк ба таври овоздиции кушод, бо бартарии
овозцо (50% «тарафдор» бо иловаи як овоз), дар сурати дар ҷаласаи комиссияи аккредитатсионк
ширкат доштани на камтар аз се ду циссаи аъзо қабул карда мешавад.
3.3.Оид ба аккредитатсия дар цолатцои зерин қарори мусбат қабул карда мешавад:
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- агар цамаи цуҷҷатцо тибқи талаботи нишондоди зербанди 2.1 пешницод шуда бошанд;
- агар намуд ва шакли муассисаи таълимии дар цуҷҷатцои пешницодшуда ба талаботцои меъжрии
нисбат ба аккредитатсияи муассисацои таълимк (Донишгоц, Академия, Донишкада, Коллеҷ,
техникум, омӯзишгоц, омӯзишгоци касбию техникк, литсей, гимназия ва ғайра) муайяншуда
мувофиқ бошад;
- агар дар мавриди аз аттестатсия гузаштани барномацои тацсилоти касбк, ки оид ба онцо дар
муассисаи таълимк мутахассисон тайжр карда мешаванд, қарори мусбати комиссияи давлатии
аттестатсионк мавҷуд бошад.
3.4.Варақаи шацодатнома оид ба аккредитатсияи муассисацои таълимк коғази арзишнок буда,
дорои серия, рақам ва цуҷҷати ҷиддии цифзшаванда мебошад ва дар он мӯцр гузошта мешавад.
Варақаи шацодатнома оид ба аккредитатсия бо фармони Вазири маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
тасдиқ мегардад (замимаи 2).
Нусхаи шацодатнома оид ба аккредитатсияи давлатк ва замимаи он (замимаи 3) бо цамроции
цуҷҷатцои муассисаи таълимк то хотима жфтани мӯцлати эътибори шацодатнома дар Идораи
аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон нигоц дошта
мешавад.
Шацодатнома бо замимааш пас аз гузоштани имзо дар журнали қайд (замимаи 4) ба ректор
(директор) ж ноиби он ва ж шахси ваколатдори муассисаи таълимк супорида мешавад. Дар
шацодатнома рақами бақайдгирк, мӯцлати додан ва эътибори он, нишонии муассисаи таълимк,
номи пурра ва мақоми он нишон дода мешавад.
Дар замимаи шацодатнома номгӯйи ихтисосцо доир ба цамаи зинацои тацсилот, ки аз
аккредитатсия гузаштаанд, зинацои таълим, номгӯй ва нишонии филиалцо, номгӯйи ихтисосцои
аккредитатсияшудаи дар филиалцо амалишаванда сабт карда мешаванд. Шацодатнома бе замима
эътибор надорад.
3.5.Шацодатнома оид ба аккредитатсияи давлатк дар давоми як моц пас аз қабули қарор оид ба
аккредитатсия аз тарафи Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон бо имзои раиси комиссияи давлатии аккредитатсионк ва мӯцри Вазорати
маориф ба муассисаи таълимк дода шуда, муассисаи таълимк ба рӯйхати муассисацои таълимии
аз аккредитатсия гузашта дохил карда мешавад.
3.6.Ба филиалцо, шӯъбацо ва дигар қисмцои сохтории дар алоцидагк ҷойгиршуда нусхаи
шацодатномаи аккредитатсияи муассисацои таълимии асоск дода мешавад.
3.7.Натиҷаи аккредитатсия оид ба муассисацои таълимк ва номгӯйи ихтисосцои он дар матбуоти
даврк чоп карда мешавад.
3.8.Шӯроцои махсусгардонидаи цимояи рисолацои номзадк ва докторк фақат дар назди
муассисацои таълимии олии аккредитатсияшуда таъсис дода мешаванд.
3.9.Аз тариқи аспирантура ва докторантура тайжр кардани кадрцои илмию омӯзгорк дар
муассисацои таълимии аз аккредитатсия нагузашта иҷозат дода намешавад. Магистратура,
аспирантура ва докторантура, ки цамчун ҷузъцои сохторк бо қарори ташкилоти болоии идораи
маориф ташкил шудаанду барои фаъолият иҷозатнома доранд ва аз аттестатсия гузаштаанд, дар
якҷоягк бо дигар қисмцои таркибии муассисаи таълимк аз аккредитатсияи давлатк гузаронида
мешаванд.
3.10.Дар сурати қабули қарор оид ба мувофиқат накардани муассисаи таълимк ба мақоми
пешницодшудааш оид ба надодани шацодатномаи аккредитатсияи давлатк дар муддати 2 цафта
муассисаи таълимк ба таври расмк хабардор карда мешавад. Дар ин сурат муассисаи таълимк
цуқуқ дорад, ки дар давоми як сол барои бартараф кардани камбудицо ба комисияи
аккредитатсионии Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон барои гузаштан аз аккредитатсияи
давлатк муроҷиат намояд.
3.11.Қарори манфк дар чунин мавридцо қабул карда мешавад:
- агар цамаи цуҷҷатцо тибқи зербанди 2.1 пешницод нашуда бошанд, ж цангоми санҷиш дар
цуҷҷатцои пешницодшуда маълумоти нодуруст ошкор шаванд;
- агар маълумоти дар цуҷҷатцо нишондодашуда ба талаботи меъжрии намуд ва шакли муассисаи
таълимии ба аккредитатсия пешницодшуда мувофиқ набошад;
- агар натиҷаи аттестатсияи комиссияи давлатии аттестатсионк оид ба як ж якчанд тахассуси олии
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касбк ва ж якчанд ихтисосцои илмии тацсилоти пас аз олк дар муассисаи таълимк ба таври манфк
арзжбк шуда бошад.
3.12.Комиссияи давлатии аккредитатсионии Вазорати маориф цуқуқ дорад, ки мақоми муассисаи
таълимиро паст фарорад (баланд бардорад) ва ж дар бораи азнавташкилкунии он қарор қабул
карда, ба Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон таклиф пешницод намояд.
3.13.Таълимгоц цуқуқ дорад, ки аризаашро дар бораи гузаронидани аккредитатсияи давлатк то
қабули қарори мушовара баргардонида гирад.
4.Тартиби ба шацодатнома оид ба аккредитатсияи давлатии муассисацои таълимк дохил
намудани иловацое, ки ба барномацои аккредитатсияшудаи муассисацои таълимк ва
филиалцояшон тааллуқ доранд.
4.1.Аккредитатсияи барномацои тацсилоти муассисацои таълимк ва филиалцое, ки аттестатсияро
дар давоми мӯцлати эътибори шацодатнома гузаштаанд, дар асоси хулосаи аттестатсияи онцо ба
амал бароварда мешаванд.
4.2.Цайати мушовара мувофиқати мазмун, сатц ва сифати тайжр намудани хатмкунандагонро аз
рӯйи барномацои тацсилоти муассисацои таълимк ж филиал бо талаботи Стандарти давлатии
тацсилот тасдиқ менамояд.
4.3.Дар асоси қарори цайати мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба
аттестатсия ва аккредитатсияи барномацои тацсилоти муассисацои таълимк ж филиал ва мӯцлати
эътиборнокии шацодатнома фармон бароварда мешавад.
4.4.Мувофиқи фармони Вазири маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон комиссия замимацои иловагиро
ба шацодатнома тация менамояд ва дар он барномацои аккредитатсияшуда, зинацои тацсилот,
тахассусцое, ки ба хатмкунандагон дода мешаванд, номгӯй ва ҷойгиршавии филиалцо, рӯйхати
барномацои аккредитатсияшудаи дар филиалцо амалишаванда нишон дода мешаванд.
5.Дар мавридцои зерин муассисаи таълимк пеш аз мӯцлат аз шацодатномаи аккредитивк
мацрум карда шуда, маълумот оид ба ин масъала ба муассис расонида мешавад:
- пешницоди аризаи муассиси (муассисони) таълимгоц;
- ошкор шудани маълумоти собитнашуда дар цуҷҷатцое, ки барои аккредитатсия пешницод
шудаанд;
- вайрон кардани талаботи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»;
- ғайриқаноатбахш ба роц мондани раванди таълим дар таълимгоц;
- пешницоди хулосаи манфк аз рӯйи натиҷаи аттестатсия.
6.Дар баъзе цолатцо, агар бо сабабцои объективк фаъолияти шацодатнома манъ карда шавад,
комиссияи аккредитатсионк метавонад барои аз нав барқарор кардани фаъолияти он иҷозат
дицад. Ахбор оид ба ин масъала дар муддати як моц пас аз қабули қарор ба муассис (муассисон)
расонида мешавад.
7.Дар цолати гум кардани шацодатнома комиссияи аккредитатсионк дар асоси аризаи муассисаи
таълимк ба он нусхаи дуюми шацодатномаро дар бораи аккредитатсия медицад.
8.Дар сурати барцам хӯрдан ж аз нав ташкил кардан, тағйир жфтани мақоми муассисаи таълимк
шацодатнома доир ба аккредитатсияи давлатии қаблан додашуда эътиборашро гум мекунад.
9.Муассисаи таълимк вазифадор аст, ки цангоми тағйир жфтани мақом ва шакли он ба комиссияи
аккредитатсионии Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба ин тағйирот ба таври расмк
хабар дицад ва дар давоми як моц, пас аз қабули қарор шацодатномаи аккредитивиро ба Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон баргардонад. Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
вазифадор аст, ки оид ба ин масъала фармон барорад ва дар дафтари қайди муассисацои
таълимии аккредитатсияшуда тағйирот дохил намояд.
10.Дар сурати аз эътибор соқит цисобидани шацодатнома он ба тарзи муқарраргардида барқарор
карда мешавад.
11.Муассисаи таълимк дар сурате ба хатмкунандагони худ цуқуқи додани цуҷҷати намунаи давлатк
бо тасдиқи мӯцри нишони давлатидошта дорад, ки агар муассисаи таълимк аз аккредитатсияи
давлатк гузашта, шацодатнома гирифта бошад.
12.Шацодатномаи аккредитатсияи давлатии муассисаи таълимк мақоми давлатк, сатци татбиқи
барномацои тацсилот ва мувофиқ будани сифати тайжр намудани мутахассисон ба стандартцои
давлатии тацсилотро эътироф намуда, ба муассисаи таълимк дар бораи додани цуҷҷатцои
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намунаи давлатк оид ба дараҷаи тацсилот цуқуқ медицад.
13.Тацсилот дар бораи муассисаи таълимии аз аккредитатсияи давлатк гузашта бо номгӯи
барномацои аккредитатсияшуда, инчунин, тацсилот дар бораи муассисаи таълимк, мӯцлати
эътибори шацодатнома ж беэътибор донистани он ба реестри муассисаи таълимии
аккредитатсияшуда дохил карда шуда, он дар матбуоти даврк чоп карда мешавад.
14.Пардохти масрафи кори аккредитатсионк (ба ғайр аз мактабцои тацсилоти умумии давлатк,
муассисацои томактабк ва беруназмактабии давлатк) аз тарафи муассисацои арзжбишаванда то
саршавии амалижт ба амал бароварда мешаванд. Вазоратцо, мақомотцои мацаллии цокимияти
давлатк ва ташкилотцое, ки дар ихтижрашон муассисацои таълимк доранд, цангоми тарцрезии
буҷа ин масрафро дар асоси царҷномаи Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон дар доираи маблағцои пешбинишуда ба инобат
мегиранд. Маблағцои мазкур мувофиқи тартиботи муқаррарнамудаи қонунгузорицои Ҷумцурии
Тоҷикистон харҷ карда мешаванд.
15.Шацодатномаи аккредитатсионк фақат баъди пардохти маблағи кори аккредитатсионк ба
муассисаи таълимк дода мешавад.

Замимаи 1
бо фармони Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 03 январи соли 2003
№ 3 тасдиқ шудааст
ТАРТИБИ
дида баромадани цуҷҷатцо дар вақти гузаронидани аккредитатсияи
давлатии мактабцои олии касбиии Ҷумцурии Тоҷикистон
Тартиби мазкур пайдарцамии дида баромадани цуҷҷатцоро цангоми гузаронидани
аккредитатсияи давлатии мактабцои олк муқаррар кардани (тасдиқ барои мӯцлати навбатк)
мақоми аккредитатсияи давлатк аз рӯи намуд (муассисаи таълимии олк) ва хели он (Донишкада,
Академия, Донишгоц) бо муқаррар намудани номгӯи барномацои тацсилот, ки аз рӯи онцо
мактаби олк цуқуқи ба хатмкунандагон додани цуҷҷатцои намунаи давлатиро оид ба тацсилот
медицад, (минбаъд барномацои аккредитивк) муайян месозад.
1.Тартиби дида баромадани цуҷҷатцо цангоми гузаронидани аккредитатсияи давлатии мактаби
олк бо мақсади тасдиқ ж муқаррар намудани мақоми аккредитатсияи нахустини давлатк.
1.1.Пешницоди аризаи роцбарияти мактаби олк барои гузаронидани аккредитатсияи давлатк бо
замимаи цуҷҷатцои иттилоотию методк оид ба аккредитатсияи давлатк.
Баъди ба итмом расидани кори комиссияи аттестатсионк ва ба фаъолияти мактаби олк бацои
комплекск додан роцбари он ба Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон (минбаъд Идора) оид ба тасдиқ ва муқарраркунии мақоми
давлатии он (барои муассисацои таълимии навташкил) аризаи шакли муқарраршударо пешницод
менамояд.
Барои мактабцои олие, ки дар тобеияти Вазорати маориф намебошанд, ариза бо имзо ва мӯцри
муассис (муассисон) ж ташкилоте, ки ваколатдор аст, тасдиқ карда мешавад.
Ба ариза цуҷҷатцои зерин замима мегарданд:
- нусхаи қарори Шӯрои илмии мактаби олк оид ба гузаронидани аккредитатсияи давлатк;
- нусхаи қарори мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба додани бацои
комплекск ба фаъолияти мактаби олк;
- нусхаи фармони Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба литсензионии такрории
(навбати) мактаби олк, нусхаи литсензия бо замимааш;
- нусхаи хулоса оид ба аттестатсияи мактаби олк бо номгӯи барномацои тацсилоти
аттестатсияшуда, ки аз тарафи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ гардидаанд;
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- маълумотномаи муфассал дар бораи муассисаи таълимк доир ба нишондодцои аккредитатсияи
давлатк;
- нақшаи дурнамои муассисаи таълимк.
Ариза бо замимааш ба Вазорати маориф дар ду нусха пешницод карда мешавад.
Бо мақсади пешницоди хуҷҷатцои иттилоотию методк дар бораи тартиби аккредитатсияи
давлатии мактаби олк бо Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маориф дар
асоси Низомномаи аккредитатсияи муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон шартнома
мебандад.
Филиалцои мактаби олие, ки то пешницоди ариза оид ба аккредитатсияи давлатк аз аттестатсия
гузаштаанд, дар таркиби мактаби олк аз аккредитатсия мегузаранд.
1.2.Бақайдгирии аризаи мактаби олк оид ба аккредитатсияи давлатк.
Идора аризаи мактаби олиро доир ба аккредитатсияи давлатк дар китоби қайдцо сабт менамояд
ва цуҷҷатцои пешницодгардидаро тацлил мекунад.
Цуҷҷатцои нопурра пешницодгардида ва ж дар онцо мавҷуд будани иттилоотцои ноаниқ ж ғалат
асоси қабул накардани цуҷҷатцои мактаби олк мегарданд. Дар ин цолат дар муддати 5 рӯз аз вақти
ба қайд гирифтан цуҷҷатцо ба мактаби олк баргардонида мешаванд.
Дар сурати ба талаботи мазкур ҷавобгӯ будани цуҷҷатцо Идора масъалаи марбути аккредитатсияи
мактаби олиро ба рӯзномаи навбатии ҷаласаи комиссияи аккредитатсионии Вазорати маориф
дохил менамояд.
1.3.Омода намудани цуҷҷатцои мактаби олк барои барраск дар комиссияи аккредитатсионк.
Идора цуҷҷатцои бақайдгирифташудаи мактаби олиро ба комиссияи аккредитатсионии Вазорати
маориф пешницод менамояд.
Мӯцлати омода намудани цуҷҷатцои мактаби олк аз рӯзи ба қайдгирк барои дида баромадани
комиссияи аккредитатсионк набояд аз 30 рӯз зижд бошад.
1.4.Баррасии цуҷҷатцои мактаби олк дар мушовараи Вазорати маориф оид ба аккредитатсияи
давлатк, қабули қарор оид ба аккредитатсияи давлатк.
Комиссияи аккредитатсионк дар асоси хулосаи аттестатсия мутобиқ будани мазмун, дараҷа ва
сифати тайжр намудани хатмкунандагони муассисаи таълимиро бо талаботи стандартцои
давлатии тацсилот тасдиқ намуда, мақоми аккредитатсияи давлатии муассисаи таълимиро аз рӯи
намуди мактаби олк муайян мекунад ва маводро барои тасдиқ ба мушовараи Вазорати маориф
пешницод менамояд.
Дар цолати тасдиқ (муқаррар) шудани намуди (тип) мактаби олк мушовараи Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси ариза, нишондодцо ва меъжрцои аккредитатсияи давлатк оид ба
тасдиқи (муқарраркунии) намуди мактаби олк (Донишкада, Академия, Донишгоц) мӯцлати
эътибори шацодатномаи аккредитатсияи давлатиро (минбаъд шацодатнома) муқаррар менамояд.
Дар асоси хулосаи комиссияи аттестатсионк мушовараи Вазорати маориф номгӯи барномацои
тацсилоти аз аттестатсия ва аккредитатсия гузаштаро муқаррар менамояд.
Мактаби олк цуқуқ дорад, ки то қабули қарори мушовараи Вазорати маориф аризаи худро
баргардонида гирад.
1.5.Ба расмият даровардани шацодатномаи аккредитатсияи давлатии мактаби олк.
1.5.1.Дар асоси қарори мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон Вазири маориф оид
ба аттестатсия ва аккредитатсияи давлатии мактаби олк фармон бароварда, дар фармон мақоми
давлатии аккредитативии (шакл, навъ) мактаби олк ва номгӯи барномацои тацсилоте, ки аз
аттестатсия ва аккредитатсия гузашта цисобида шудаанд, нишон дода мешаванд.
Қарори манфии комиссияи аккредитатсионк оид ба масъалаи аккредитатсияи давлатк баъди ба
расмият даровардани қарори комиссияи аккредитатсионк дар муддати 5 рӯз ба маълумоти
мактаби олк расонида мешавад.
1.5.2.Идора мувофиқи қарори мушовара ва фармони Вазорати маориф шацодатнома ва замимаро
ба расмият дароварда, мактаби олиро ба рӯйхати муассисацои таълимии аккредитатсияшудаи
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Ҷумцурии Тоҷикистон дохил менамояд.
Дар замимаи шацодатнома барномацои тацсилоти цамаи дараҷацои тацсилот, ки мактаби олк ба
амал мебарорад, инчунин зинаи тацсилот, тахассус (дараҷацо), ки ба хатмкунандагон дода
мешаванд, номгӯй ва суроғаи филиалцо, рӯйхати барномацои аккредитативии дар филиалцо
татбиқшаванда нишон дода мешаванд.
Шацодатнома бе замима эътибор надорад.
Агар дар вақти аккредитатсия муайян гардад, ки мақоми мактаби олк (намуд) аз нишондоди
пешницодшуда фарқ мекунад, он гоц ба мактаби олк шацодатномаи муваққатк (ба мӯцлати 6 моц)
бо нишон додани номи кӯцнаи он дода мешавад. Чунин шацодатнома дар мӯцлати
нишондодашуда цамаи цуқуқцои мактаби олиеро, ки аккредитатсияи давлатк доранд, медицад.
Шацодатномаи доимк ба мактаби олк баъди ба тартиб даровардани номи он мутобиқи мақоми
муқаррарнамуда, цангоми аккредитатсия дар асоси ариза ва цуҷҷатцои оиди таъсис, ки дар онцо
тағйирот дароварда шудаанд, дода мешавад.
Нусхаи шацодатнома оид ба аккредитатсияи давлатк ва замимаи он бо якҷоягии цуҷҷатцои
мактаби олк, ки барои аккредитатсияи давлатк пешницод шудаанд, дар муддати то ба охир
расидани эътибори шацодтанома нигоц дошта мешаванд.
1.5.3. Ректор, муовини ӯ ва шахси бовариноки онцо шацодатнома ва замимаро аз Идораи
аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маориф мегиранд, ки он дар китоби махсус
қайд карда мешавад.
2.Тартиби баррасии цуҷҷатцои мактаби олии аккредитатсияшуда дар цолати муайян намудани
мақоми дигари аккредитатсияи давлатк доир ба намуд (Донишкада, Академия, Донишгоц).
2.1.Пешницоди аризаи мактаби олк оид ба аккредитатсияи давлатк бо тағйир додани шакл дар
давраи эътибор доштани шацодатнома оид ба аккредитатсияи давлатк, баррасии цуҷҷатцои
мактаби олк аз ҷониби комиссияи аккредитатсионк, қабули қарор роҷеъ ба аккредитатсияи
давлатк.
Роцбари мактаби олк ба унвони комиссияи аккредитатсионии Вазорати маориф аризаи намунаи
муқарраршударо доир ба муайян намудани мақоми мактаби олк пешницод мекунад.
Барои мактабцои олие, ки дар тобеияти Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон нестанд, ариза
бо имзо ва мӯцри муассис (муассисон) ж ташкилоте, ки ваколатдор аст, тасдиқ карда мешавад.
Ба ариза цуҷҷатцои зерин замима мегарданд:
- нусхаи қарори Шӯрои илмии мактаби олк оид ба гузаронидани аккредитатсияи давлатк;
- нақшаи дурнамои мактаби олк;
- маълумотномаи муфассал дар бораи муассисаи таълимк;
- хулоса ва қарори мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон оид ба номгӯи
барномацои таълимии аттестатсияшуда;
- маълумот аз рӯи нишондодцои аккредитатсияи давлатии дар асоси меъжрцои муайянкунандаи
мақоми мактаби олк тацияшуда, ки онро мушовараи Вазорати маориф аз 30.12.2002 тацти №26/7
тасдиқ кардааст, пешницод карда мешавад.
Бо мақсади тасдиқ намудани дурустии пешницодцои иттилоотии мактаби олк доир ба
нишондодцои аккредитатсияи давлатк, барои муайян намудани шакли мактаби олк ба мактаби
олк дар цайати намояндагони мактабцои олк, Вазорати маориф, Идораи аттестатсияи
муассисацои таълимии назди Вазорати маориф, иттицодияцои давлатию ҷамъиятк ва
ассотсиатсияцо мумкин аст комиссия равон карда шавад. Шумораи цайати комиссия на зижда аз 5
нафар ва вақти кории онцо дар мактаби олк бояд аз як цафта зижд набошад.
Бақайдгирии аризаи мактаби олк, тартиби пешницоди цуҷҷатцои иттилоотию методии
аккредитатсияи давлатк, омода будани цуҷҷатцо барои бозрасии комиссияи аккредитатсионк ва
ба тартиб даровардани шацодатнома дар фасли 1 оварда шудааст.
Мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон дар асоси ариза, нишондодцои фаъолияти
мактаби олиро бо меъжрцои муайян намудани аккредитатсияи давлатк доир ба муқаррар кардани
(инкор намудан) шакли мактаби олк (Донишкада, Академия, Донишгоц) қарор қабул карда,
муддати амалии эътибори аккредитатсияи давлатиро муайян менамояд.
Дар цолати қабул гардидани қарори мусбат бо тартиби муайяншуда шацодатнома дар бораи
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аккредитатсияи давлатк ба расмият дароварда мешавад. Дар сурати қабули қарори манфии
мушовара дар мӯцлати 5 рӯз аз вақти ба расмият даровардани он ба маълумоти мактаби олк
расонида мешавад.
3.Тартиби дохил намудани иловацо ба шацодатномаи аккредитатсияи давлатии мактаби олк, ки ба
барномацои аккредитатсионии мактабцои олк ва филиалцои он тааллуқ доранд.
Аккредитатсияи барномацои таълимии мактаби олк ва филиали он, ки дар мӯцлати эътибори
шацодатнома аз аттестатсия гузаштаанд, дар асоси хулосаи аттестатсияи онцо ба амал бароварда
мешавад.
Мушовараи Вазорати маориф мутобиқати мазмун, дараҷа ва сифати тайжрии хатмкунандагонро
аз рӯи барномацои тацсилоти мактаби олк ва филиали он ба талаботцои Cтандарти давлатии
тацсилот тасдиқ мекунад.
Дар асоси қарори мушовараи Вазорати маориф, фармони Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон оид ба аттестатсия ва аккредитатсияи барномацои тацсилоти мактаби олк ва филиали
он дар мӯцлати эътибори шацодатнома бароварда мешавад.
Мутобиқи фармони Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон Идораи аттестатсионк замимаи
иловагиро ба шацодатнома ба танзим медарорад, ки дар он барномацои аккредитативк, дараҷаи
тацсилот, тахассусцои (дараҷацо) ба хатмкунандагон додашаванда ва номи аниқ, суроғаи филиалцо,
номгӯи барномацои аккредитатсияшудаи дар филиали он татбиқшаванда нишон дода мешаванд.
Ректор, муовинон ж шахси бовариноки онцо шацодатнома ва замимаи онро аз Идораи
аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон гирифта, дар
китоби қайдцо имзо мегузоранд.

Замимаи №1
ба фармони Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 03 январи соли 2003
№ 4 тасдиқ карда шудааст
НОМГӯИ
цуҷҷатцои муассисацои таълимии
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон барои
гузаштан аз аккредитатсияи давлатк.
1.Аризаи муассисаи таълимк
2.Нусха аз қарори Шӯрои илмк дар бораи номгӯи барномацои тацсилоте, ки барои
аккредитатсияи давлатк пешницод карда мешаванд.
3.Нусхаи литсензия бо замимааш.
4.Хулосаи комиссияи аттестатсионк.
5.Маълумотнома дар бораи муассисаи таълимк.
6.Нақшаи дурнамои муассисаи таълимк.
7.Нусхаи қарори мушовараи Вазорати маориф оид ба додани бацои комплекск ба
фаъолияти мактаби олк.
8.Нусхаи фармони Вазири маориф оид ба иҷозатномадиции такрорк (навбатк)-и мактаби
олк
Бо фармони Вазири маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 01 декабри соли 2003
тасдиқ шудааст
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МЕТОДИКАИ
истифодаи технологияи таълими фосилавк дар
муассисацои тацсилоти олк, мижна ва тацсилоти
иловагии касбк дар Ҷумцурии Тоҷикистон
1.Мақсад ва вазифацои таълими фосилавк.
1.Таълими фосилавк бо истифодаи маҷмӯи маълумотцои технологк, ки ифодаи ғайримустақими
мақсаднок ва ж ифодаи ғайримустақими нопурраи цамкории таълимгиранда ва омӯзгор,
новобаста ба ҷои мавҷудият ва тақсимоти вақт дар асоси ташкили педагогии технологияи
иттилоотк, пеш аз цама бо истифодаи воситацои телекоммуникатсионк ба амал бароварда шуда,
таъмин карда мешавад.
Технологияцои асосии таълими фосилавк аз технологияи кейс, технологияи интернет, те
хнологияи телекоммуникатсионк иборат мебошад. Намудцои асосии технологияро дар як вақт
истифода бурдан мумкин аст.
2.Мақсади таълими фосилавк бевосита имкони додан ба таълимгирандагон барои аз худ кардани
барномацои асоск ва ж тацсилоти иловагии касбк, тацсилоти олк ва мижнаи касбк (минбаъдбарномацои таълимк) дар ҷои истиқомат, ж истиқомати муваққатк ба цисоб меравад, ки дар
муассисацои тацсилоти олк, мижна ва тацсилоти иловагии касбии таълим мувофиқат намояд
(минбаъд – муассисацои таълимк).
3.Раванди таълим бо истифодаи таълими фосилавк ба воситаи муассисацои таълимк бо
гирифтани тацсили рӯзона, рӯзонаю ғоибона (шабона), ғоибона дар шакли экстернат, ж ин ки дар
якҷоя намудани шаклцои номбурда ба амал бароварда мешавад.
Баланд бардоштани ихтисос ва азнавтайжркунии мутахассисони касбк дар муассисацои таълимии
такмили ихтисос ҷудо аз ҷои кор, бе тарк кардани ҷои кор, қисман аз кор ҷудо будан ва ж аз рӯи
шаклцои таълимк ҷудогона (фардк) гузаронида мешавад.
Муассисацои таълимк метавонанд раванди таълимро мустақилона ва ж ба воситаи қисматцои
сохтории худ – филиалцо ва намояндагк амалк намоянд.
4.Шӯъбаи муассисаи таълимк вазифацои худро дар асоси тартиби муайяншуда иҷро менамояд.
5.Бо мақсади расонидани кӯмак ва аз худ кардани барномацои таълимк ба донишҷӯжни шӯъбаи
ғоибонаи мактаби олк бевосита дар ҷои кор ва истиқомат гузаронидани консултатсия, назорати
ҷории азхудкунк ва аттестатсияи мобайнии таълимгирандагонро бо роци ҷалб кардани
кормандони илмк-педагогии мактабцои олк дар асоси заминаи моддию таълимии намояндагон
амалк мекунад..
Фаъолияти муқарраршуда бо ризояти мақомоти Идораи маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон амалк
карда мешавад.
2.Роццои истифодабарии технологияи таълими фосилавк.
1.Муассисаи таълимк метавонад таълими фосилавиро аз рӯи як ж якчанд барномаи таълимк бо
истифодаи қисман, ж ин ки пурра амалк гардонад. Аз рӯи баъзе самтцо ва ихтисосцо барномацои
тацсилоти иловагии касбк мумкин аст барои аз худ кардан бо истифода дар цаҷми пурраи
таълими фосилавк мацдуд карда шаванд.
Барномацои таълимии таълими фосилавк дар он сурат амалигардида цисобида мешаванд, ки
барои барномацои таълимк мактабцои олк ва мижнаи касбк ва воситаи технологияи тацсилоти
фосилавк на кам аз 80%-и цаҷми соатцои фанцои умумигуманитарк ва иҷтимоию иқтисодк, рижзк
ва фанцои илми умумитабии иҷро бояд гардад.
Ташкили раванди таълим барои гирифтани тацсилот дар шӯъбаи рӯзона бо истифода дар цаҷми
пурраи таълими фосилавк цангоми ба цисоб гирифтани талаботи муайяншуда ба ташкили
раванди таълим барои гирифтани тацсилот роц дода мешавад.
2.Дохилшавандагони муассисаи таълимие, аз рӯи барномаи таълими фосилавк фаъолият
мекунанд, бояд ба шарту шароити ин усули таълим шинос карда шуда, имзои онцо гирифта
шавад.
3.Цуқуқ ва вазифацои таълимгирандагоне, ки барномаи таълимиро бо истифодаи таълими
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фосилавк аз худ мекунанд, шакли маълумоти мегирифтаашон дар асоси қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон муайян карда мешавад.
3.Захирацои асоск барои раванди таълими фосилавк.
1.Барои таъмини раванди таълими фосилавк, дар баробари захирацои анъанавии иттилоотк,
чунин воситацои таълими фосилавк: китобцои махсус бо мувофиқ кардани мултимедк,
комплексцои электронии таълимию методк, китобцои электронии воридшуда, китобцои таълимк,
барномаи компутерк тренингк, машгулияти амалии компутерк, маҷмӯи тестцои санҷишк,
видеофилмцои таълимк, сабтцои аудк, маъхазцои дигаре, ки барои бурдани барнома аз рӯи
алоқаи каналцои телекомуникатсионк пешницод шудаанд, истифода мешаванд.
2.Ба сифати захирацои асосии иттилоотк дар раванди таълим заминацои иттилоотии методии
коркардашудаи нишондодцои таълими фосилавк истифода бурда мешаванд, ки дараҷаи талаботи
замонавиро цангоми истифодаи он таъмин менамояд, тибқи цаҷм ва мазмуни худ ба талаботи
Стандарти давлатии тацсилот, барномацои асосии таълимие, ки дараҷа ва ж талаботи мундариҷаи
барномацои таълимии иловагии касбиро муайян менамояд, мувофиқ мебошанд.
Заминаи таълими фосилавии додашуда дар шакли маводи нашрк метавонад аз навъцои
мухталифи захираи адабижти таълимк ва таълимию методк, анвои гуногуни нашрияцои даврк,
нашрияцои соцавию тахассусие, ки тибқи тайжр намудани мутахассисони соца гирд оварда
мешаванд, адабижти ахборк–библиографк, цамчунин нашрияцои ҷамъиятию сижсии оммавии
марказиву мацаллк, захираи адабижти илмие, ки дар шакли монографиявию нашрияцои илмии
даврии соцавк гирд омадаанд, пурра гардонида мешаванд.
3.Цангоми таълими фосилавк муассисаи таълимк ба цар як таълимгиранда барои истифодаи
воситацои таълими фосилавк ва захираи асосии иттилоотии миқдори соатцои нақшаи таълимк,
ки барои омӯзиши барномаи таълимк ва ж қисми он зарур мебошад, шароити мусоид фароцам
меоварад.
Бо мақсади таъмини бацрабардорк толибилмон аз манбаи ахборк, воситацои дигари таълими
фосилавк дар заминаи муассисаи таълимк, шӯъбацо, намояндагицо ва муассисаи таълимии
инфиродк аз васоити телекоммуникатсионк истифода мебаранд.
Дар сурати мавҷуд набудани воситацои зарурии дастгоццои барномавк ба таълимгиранда
муассисаи таълимк ин таҷцизотро мутобиқи шарту шароит ва қоидацои ҷории амалкунанда
метавонад алоцида пешкаш намояд.
4.Цангоми таълими фосилавк муассисаи таълимк жрии илмк ва таълимию методиро ба
таълимгирандагон тавассути маслицати омӯзгорони варзида, бо истифода аз воситацои
телекоммуникатсионк амалк мегардонад.
4.Усул, тарзи бацодицк ва санҷиши донишҷӯжн.
1.Назорати ҷорк ва аттестатсияи мобайнии таълимгирандагон аз ҷониби муассисаи таълимк бо
усулцои анъанавк, инчунин бо истифода аз воситацои электронк (саволномаи электронк ва ғайра),
ки пешравии шахс ба воситаи онцо имконпазир аст, амалк гардонида мешавад. Аттестатсияи
ҷамъбастии хатмкунандагон ба тавру усулцои анъанавк гузаронида мешавад.
2.Профессорон ва цайати устодон таълими фосилавиро метавонанд аз цисоби кормандони
омӯзгории муассисаи таълимк, филиалцои он, ки дар шацру ноцияцои гуногун истиқомат
мекунанд, воситацои ташкилию методии телекоммуникатсионии раванди таълимро дар филиал
ба роц монда, консултатсия, назорати ҷории пешрафт ва аттестатсияи мобайниро дар шӯъбаи
ғоибонаи таълим дар реҷаи шабакаи намояндагицо бо истифодаи телекоммунактивк ва дигар
воситацо, новобаста аз мацалли ҷойгиршавии кормандони омӯзгорк ба амал бароранд.
3.Муассисаи таълимк метавонад як ж якчанд барномаи таълимиро дар раванди таълим бо
истифодаи цаҷми пурраи таълими фосилавк дар шабакаи филиалцои худ цангоми консултатсия,
назорати ҷории пешрафт ва аттестатсияи мобайнии таълимгирандагони шӯъбаи ғоибонаро дар
намояндагицо, ки раванди таълимро ташкил менамояд, амалк кунад.
5.Талаботи ташкили таълими фосилавк.
1.Барои тасдиқи имкони татбиқи як ва ж якчанд барномаи таълимк бо истифодаи комили
таълими фосилавк муассисаи таълимк метавонад ба Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон бо
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ариза оид ба гузаронидани санҷиши ин тарзи тайжрк мутобиқи талаботи зерин ва дигар талаботи
методикаи мазкур муроҷиат намояд:
- мавҷуд будани комплексцои таълимию методк аз цар як фанни таълимдицанда ва ж мавҷуд
будани кейсцои махсус (комплесцои инфиродк (ҷудогона)-и маводи таълимию методк бо
истифода аз воситацои мултимедиявк);
- мавҷуд будани системаи иттилоотии идтицодиявк (корпоративк)-и гардиши цуҷҷатцо (аз он
ҷумла электрони)-е, ки ба пуррагк ҷаражни таълимро идора мекунад;
- мавҷуд будани устодоне, ки махсус барои кор бурдан дар муцити иттилоотию таълимии муосир
тайжр карда шудаанд;
- мавҷуд будани шаклцои санҷишк дараҷаи дониши толибилмон (аз он ҷумла шаклцои
электронк).
Дар ин сурат цаҷми талаботе, ки барои муассисацои таълимк муайян карда мешавад, аз ҷониби
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон бо назардошти намуди муассисаи таълимк ва
махсусиятцои истифодаи технологияи таълими фосилавк муқаррар карда мешавад.
Цангоми ташкили санҷиш иштироки масъулони маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон, цамчунин
барои муассисацои таълимии омӯзиши касби иловагк иштироки намояндагони соцавие, ки
муассисаи таълимии мазкур дар тобеияташ аст, ба мақсад мувофиқ мебошад.
2.Муассисаи таълимк тибқи қоидаи муқарраргардида қабули донишҷӯжнро ба таълим дар асоси
барномацои таълимк, гузариш ва хориҷ амалк мегардонад.
3.Цангоми таъсиси таълими фосилавк ба мақсад мувофиқ будани натиҷаи раванди таълим ва ба
воситаи коргузории дохилк дар намуди электронк бо истифода аз қоидацои қонуни амалкунандаи
Ҷумцурии Тоҷикистон.
4.Теъдод ва истифодабарии каналцои телекоммуникатсионии раванди таълим бо таҷцизоти
махсусгардонидашуда ва лабораторк (чи шахск ва чи иҷоравк), воситацои расонидани донишцо ба
толибилмон дар муассисаи таълимк, шӯъбацо ва ба таври инфиродк (индивидуалк) бояд тибқи
реҷаи воқеии вақту замон ж дар шакли сабт имкони татбиқи таълими фосилавиро таъмин намояд.
5.Муассисаи таълимк метавонад цаҷми пурраи сарбории аудитории толибилмонро оид ба цар як
ихтисос, бо истифода аз дарсцое, ки барои гузаронидани онцо воситацои телевизионк, компутерк,
алоқавк ва ғайра вуҷуд дорад, таъмин намояд.
Цамчунин, тамоми таълимгирандагон бояд бо ҷойцои кории таълимие, ки барои таълими
фосилавк бо назардошти ивазшавандагк муҷаццазанд, таъмин карда шаванд.
Ҷойцои кории таҷцизонидашудаи таълимгирандагонро ба шароити мусоиди истифодабарк аз
воситацои таълими фосилавк ва захирацои асосии иттилоотк таъмин намудан лозим аст.
6.Барои гузаронидани дарсцои лабораторию амалк, тибқи нақшаи таълимк, муассисаи таълимк
барои толибилмон имкон медицад, ки дар ин дарсцо воқек иштирок намоянд ва ж бо истифода аз
таълими фосилавк бархурдор бошанд (кори лаборатории виртуалк ж кор дар лабораторияи
дастраси дур).
7.Вобаста ба интихоби технологияи таълими фосилавк муассисаи таълимк бояд теъдоди муайяни
цуҷрацои ба таври махсус ҷицозонидашудае, ки гузаронидани рафти таълимро мутобиқи тамоми
стандартцои давлатии тацсилот имкон медицад, дошта бошад. Тамоми цуҷрацо ва ҷойцои корк
бояд ҷавобгӯи талаботи муайянгардида бошанд.
8.Муассисаи таълимк ба толибилмон имкони гузаштани таҷрибаомӯзицои таълимию
истецсолиро, ки тибқи стандартцои давлатии тацсилот ба нақша гирифта шудаанд, таъмин
менамояд. Таҷрибаомӯзицои таълимк аз ҷониби таълимгиранда бо назардошти технологияи
муқарраргардидаи анъанавк ж таълими фосилавк амалк мегардад. Таҷрибаомӯзицои истецсолк
(цамчунин таҷрибаомӯзицои технологиву пеш аз дипломк)-и таълимгирандагон одатан ба таври
анъанавк гузаронида мешаванд.
9.Ба муассисаи таълимк тавсия дода мешавад, ки барои ташкили такмили мацорати касбк ва ж
баландбардории ихтисоси цайати профессорон-устодон, омӯзгорон ва ходимони жрирасон аз рӯи
усули технологияи таълими фосилавк дар филиалцою намояндагицо, дар цаҷми на камтар аз 72
соат омӯзиш ва такмили ихтисоси онцоро ба роц монад.
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Бо фармони Вазири маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 08 январи соли 2004
№ 25 тасдиқ гардидааст
Талаботи иҷозатномадицк
цангоми ташкили раванди таълим бо истифодаи технологияи
фосилавк дар асоси барномацои таълимии тацсилоти
мактабцои олии Ҷумцурии Тоҷикистон
Талаботи иҷозатномадицк (минбаъд «Талабот») цангоми аз ташхиси иҷозатнома гузаронидани
мактабцои олии (филиалцои) амалкунанда, ки дар асоси барномацои асоск ва иловагии худ аз
чунин технологияи маълумоти фосилавк ТМФ ба монанди: технологияи кейск, интернет ж
телекоммуникатсионк (шабакавк) истифода мебаранд; ин технологияцо ба дараҷаи таълимоти
муассисаи таълимк (филиал) бо ҷойцои корк: таҷцизи раванди таълим, дараҷаи тацсилоти цайати
профессорону омӯзгорон, такмилу таъмини штатцо, ки ба теъдоди цадди аксари муцассилин
мувофиқат менамоянд, амал мекунад.
1. Талабот ба таҷцизоти бинои таълимк
1.1. Талаботи умумк
Сарфи назар аз истифодаи технологияи таълими фосилавк мактабцои олк (филиалцо) бояд
синфхонацои таълимии махсуси чицозонидашуда дошта бошанд, ки раванди таълимро аз цамаи
фанцо мувофиқи Стандарти давлатии тацсилот амалан ба роц монда тавонанд. Мувофиқи
нақшацои таълимии амалкунанда барои гузаронидани машғулиятцои лабораторк ва амалк
мактабцои олк (филиалцо) бояд лабораторияцои ҷицозонидашуда дошта бошанд ж худ имкон
дошта бошанд, ки бо истифода аз технологияи таълими фосилавк фаъолияти муцассилинро
(корцои вертуалии лабораторк, кор дар лабораторияи дар масофаи дур қарордошта ж дар маҷмӯи
лабараторияцои кейсии шабец) таъмин карда тавонанд.
Мактабцои олк (филиалцо), ки дар раванди таълим технологияи таълими фосилавиро ба пуррагк
истифода мебаранд, бояд студияи муҷаццаз ва техникаи видеопроексионк барои гузаронидани
телеконференсияцо дошта бошанд. Таҷцизоти телекоммуникатсионк ва серверк, техникаи
нусхабардор ва сканер дар бинои алоцидаи барои шахсони бегона дастнорас бояд ҷойгир карда
шаванд.
Мактаби олк (филиал) вазифадор аст, ки ба донишҷӯжни таълими рӯзона фанцои тарбияи
ҷисмонк ва варзишро мувофиқи соатцои дар Стандарти давлатии тацсилот пешбинишуда таъмин
намояд. Ба донишҷӯжне, ки вобаста бахшцои тарбияи ҷисмонк ва варзиш мебошанд, иҷрои
мустақилонаи машғулиятцои тарбияи ҷисмонк иҷозат дода мешаванд. Чунин донишҷӯжн
вазифадоранд, ки оид ба машғулияташон дар бахши (сексия) тарбияи ҷисмонк ва варзиш ва
мувофиқати он ба Стандарти давлатии тацсилот ба мактаби олк маълумотнома пешницод
намоянд.
Бо мақсади назорати ҷории донишазхудкунк аз рӯи барномаи таълим бо назардошти цаҷми
пурраи технологияи таълими фосилавк аттестатсияи донишҷӯжн гузаронида мешавад. Дар
раванди назорати ҷории донишазхудкунии донишҷӯжн кифояти донишцои бадастомада ва
шахсияти хонандагон низ ба эътибор гирифта мешаванд.
1.2. Технологияи кейск
Машғулиятцои кейск дар синфхонацои барои таълими рӯзона таҷцизонидашуда гузаронида
мешаванд.
Барои самаранокии машғулиятцо ва истифодаи усули фаъоли таълим маводи тасвирии таълим
мавҷудияти шабакаи дохилии компютер (интернет): иттилооти цозиразамон ва таҷцизоти
намоишдицанда зарур аст.
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1.3. Технологияи интернет (шабакавк)
Ташкили раванди таълим бо истифодаи пурраи технологияи шабакавк барои ташкили таълими
рӯзона тақозо дорад, ки тамоми донишҷӯжн ҷойи барои таълими фосилавк ҷицозонидашудаи
худро дошта бошанд, ж бо ин гуна ҷой аз тарафи таълимгоц таъмин карда шаванд.
Тацти мафцуми ҷойи кории барои таълими фосилавк ҷицозонидашуда инцо дар назар дошта
мешаванд: компютер бо васоити мултимедия, ки ба воситацои вурудият ба интернет ҷицозонида
шудааст. Ҷойи кории дурдасти донишҷӯжн дар асоси аризаи шахсии худи онцо сабт карда
мешавад. Барои дар дигар шаклцои таълим ба таври пурра истифода кардани технологияи
интернет (шабакавк) синфхонацоро махсус ҷицонозидан шарт нест. Кифоя аст, ки дорои
компютерцо ва имкони ба интернет воридшавиро дошта бошанд, то ки цамаи намудцои
аттестатсияцо гузаронида шаванд.
Ба цар омӯзгор бояд имкон фароцам оварда шавад, ки дар реҷаи «on-linе» ва «of-linе» гуфтушуниди
таълимк анҷом дицад ва аз захираю имконоти ахбории таълими фосилавк бацри идоракунии
фаъолияти донишҷӯжн, ки цаҷман мутобиқи фанни тадрисшаванда мебошад, комилан истифода
барад.
Таълимгоц бояд бинои махсусгардонидашуда дошта бошад, ки дар он чунин воситацои
технологияи шабакавк (интернет)- касб карда тавонад:
- асбобцои серверк, ба монанди сервери маълумотдицандаи дорои захираи ахборк ва таълимк,
сервери талекоммуникатсионк, сервери муцофизатк аз воридшавии худсарона ва монанди инцо;
- техникаи ташкилк (нусхабардор, техникаи аудио ва видео цам барои сабт ва цам намоиш);
- мултимедияи компютер барои сабт ва намоиш дар CD ҚOM: васоити алоқаи видеоконференсия.
1.4. Технологияи коммуникатсионк
Таълимгоц бояд барои гузаронидани телеконференсияцо студия ж студияцо ва барои филиалцо ва
намояндагицояшро бо видео телеконференсияцо таъмин карда, дастаи «комплектк» асбобцои
видеонамоишдицк дошта бошад. Асбобцои телекоммуникатсионк ва сервис бояд дар бинои
алоцида ва дастрасияш мацдуд ҷойгир карда шаванд. Ташкили раванди таълим тақозо дорад, ки
муцассилин бо назардошти коэффисенти ивазшавияшон бо ҷойи кори таълимк таъмин карда
шаванд, ки номгӯйи тахминии ин ҷойцо чунин аст:
- ҷойи ба компютери шахск ҷицозонидашуда;
- ҷойи дар толорцои видеонамоиш ва теленамоиш, ки имкони дидани коллективонаи барномацои
компютерк, телевизион ж видеофилмро дорад ва имкони иштирок дар телеконференсияцоро
фароцам меоварад;
- ҷойи ба асбобцои тестгузаронк ҷицозонидашуда;
- ҷойи бо асбобцои видеосабт ва видеонамоиш ҷицозонидашуда.
Ҷойцои дигаре, ки истифодабарии воситацои таълими фосилавк ва ахбори тацсилотиро
имконпазир мегардонад.
2. Муцайж сохтани раванди таълим
2.1.Таҷцизоти раванди таълими коммуникатсионк
2.1.1. Талаботи умумк
Дар шароити таълими фосилавк таълимгоц вазифадор аст, ки цар як муцассилро дар цаҷми
соатцои нақшаи таълим бо захира ва воситацои асосии иттилоотк ва коммуникатсионк, ки барои
азхудкунии барномацои таълим кифоя мекунанд, таъмин намояд.
Дар цолати мавҷуд набудани барномацои таълим мактаби олк метавонад ин воситацоро вобаста ба
шароит, тартибот ва қонунцои амалкунанда ба донишҷӯжн бевосита пешницод намояд.
2.1.2. Технологияи кейск
Барои истифодаи технологияи кейск ва воридшавк ба каналцои коммуникатсионк бацри ба даст
овардани маълумоти асоск ба донишҷӯжн талаботи махсус пешницод карда намешавад.
Ба мактаби олк зарур аст:
- баромадан ба интернет;
- Wӯк-сайт бо сацифацо, ахбори мазмуни таълимию методк ва таълимию маъмурк барои
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донишҷӯжн таъмини алоқаи дутарафа байни устодон ва донишҷӯжни мактаби олк (1-то Wӯк-сайт
барои якчанд мактаби олк). Адади Wӯк-сайт аз рӯи нишондоди ҒҚL шартнома барои
хидматрасонии провайдерк ж корбарии сайтк бо цуҷҷатцо (фармонцои дохилк, санадцо ва ғайра)
асоснок мегардад. цангоми якҷо истифодабарк аз Wӯк-сайт якчанд мактаби олк бояд мижни худ
шартнома банданд;
- бояд якчанд рақами телефон (алоқаи бисжрканалии телефонк) барои консултатсия ба ихтижри
омӯзгорон (рӯзона) дода шавад.
2.1.3.Технологияи шабакавк (интернет)
Раванди таълим бо истифодаи технологияи шабакавк (интернет) комилан ба муцити
махсусгардонидашудаи ахборою тацсилотк такя мекунад. Ин муцит воситацои тация, нигацдорк,
дастрасгардонк, сафарбарк ва идораи раванди таълимро аз тариқи интернет фароцам меоварад.
Барои амалигардонии раванди тацсилот таълимгоци асоск (базавк) бояд воситацои зеринро
муцайж созад:
- равобити шабакавк дар заминаи шабакаи комютерк тақсимшудаи корпоративк ж мацдуд;
- имкони воридшавк ба шабакаи Интернет аз тариқи хатти канали ҷудошуда, ки қобилияти
интиқолияш на камтар аз ду Мбайт/сония аст;
- Wӯк-сайти ахборотию тацсилотк ж тавоноии тацсилотк;
- хидматрасонии интернет – провайдер дар асоси қарордод;
- мавҷудияти цуҷҷате, ки бақайдгирии расмии доменро тасдиқ мекунад, мавҷудияти цуҷҷати
берунк ж дохилк, ки истифодабарии сайти тацсилотиро иҷозат медицад. Дар сурати истифодаи
шариконаи Wӯк-сайт аз тарафи якчанд муассиса мавҷудияти шартномаи мижни онцо;
- мавҷудияти хатти телефони робитаи фаврк бо цамаи иштирокдорони раванди таълим;
- мавҷудияти васоити фаврии онлайн ва офлайн барои цамаи иштирокдорони муцити ахборию
тацсилотк, анҷуман (форуми) мубоцисот, телеконференсия, мукотиботи электронк, ICQ, CHAT,
FAQ, ки дар Wӯк-сайт мацфуз аст;
- мавҷудияти алоқаи видеоконференсия.
Муассисаи тацсилотк ба донишҷӯжн реҷаи шабонарӯзии кории асбобцои серверк ва воситацои
воридшавк ба захирацои ахбории тацсилот, омодабошии тамоми воситацои техникк ва
барномавии равобит бо омӯзгоронро кафолат медицад. цамзамон, муназзимк ва пайдарпайии
ахборивазкунии мижни муассисаи тацсилотии асоск ва ҷузъцои минтақавии он бояд таъмин карда
шавад.

2.1.4.Технологияи телекоммуникатсионк
Қудрати интиқолии телекоммуникатсионии таълимгоци тацсилотк (филиал, намояндагк) барои
ташкили раванди таълим аз рӯи цамаи намудцои фаъолияти таълимии дар нақшаи таълим ва
ҷадвали тақвимии раванди таълим пешбинишуда бояд кифоя кунад.
Цангоми истифодаи технологияи телекоммуникатсионк хатцои коммуникатсионии алоқа бояд ба
цар ҷойи таълими компютерк воридшавиро ба шабакаи умумк таъмин намояд. Қудрати
интиқолии ин шабака на камтар аз 30 Кбит/сония бошад, захирацои ахборотк бояд дар
гирецбандцои қудрати интиқолии хатцои каналцояшон на камтар аз 1 Кбит/сонияро барои як
донишҷӯ дошта бошанд.
Цангоми истифодаи технологияи телекоммуникатсионк хатцои алоқа бояд қудрати зерини
интиқолиро дошта бошанд:
- ба сӯи донишандӯз на камтар аз 1 Мбит/ сония;
- аз сӯи донишандӯз на камтар аз 8 Кбит/ сония.
Талабот ба реҷаи кори дастгоцк-барномавии раванди таълими телекоммуникатсионк цамон аст,
ки ба технолгияи шабакавк (интернет) пешницод шуда буд.
2.2. Талабот ба таҷцизоти раванди таълим
2.2.1. Талаботи умумк
Шумораи компютерцо дар синфхонацо ва ҷобаҷогузории онцо мувофиқи қоидацои санитарию
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меъжрии Сан ПиН 2.2.2. 542-96 муайян карда мешаванд: масоцати 1 ҷойи кори компютерк бояд на
кам аз 4,0 м. кв-ро ташкил дицад. цамаи компютерцо бояд ба шабакаи умумк пайваст карда шуда
бошанд.
Компютерцо дар ҷойи корк бояд мувофиқи намудцои корцои таълимк ҷо ба ҷо карда шаванд. Дар
цар ҷои корк гузариши картаи овоздицанда ва гӯшак бояд мавҷуд бошад.
Мактаби олк бояд иҷозатномаи тацияю таъмини барномацои таълим ва цуқуқи дар филиалцо
амалк сохтани онцоро дошта бошад.
2.2.2. Технологияи кейск
Барои омӯзгорон ва кормандони маъмурк ҷойцои кории бо компютер ҷицозонидашуда ва вуруд
ба шабакаи коммуникатсионк (интернет, системаи радифи телевизионк) зарур аст. Барои
мактабцои олк технолгияи кейсии таълими фосилавк бо усули фаъоли таълими
телекоммуникатсионк дар раванди таълим ба 100 донишҷӯ на кам аз 9,5 воцид техникаи
цисоббарор цатмист. Барои гузаронидани телеконференсияи коллективона ба 100 донишҷӯ ба
миқдори 0,2 дастаи видеопроексионии аппаратцо лозим мешавад. Адади техникаи компютерк
бояд талаботи фардии донишҷӯжни аризадодаро барои истифодаи компютерцо дар шабакацо,
шумораи муайяни аз ҷойцои кор ва истиқоматк ба компютер воридшавандаро қонеъ намояд.
Бинобар ин, дар баланси муассисацои таълимк ба 100 донишҷӯ техникаи цисоббарор набояд аз
0,13 воцид кам бошад.
2.2.3.Технологияи шабакавк (ннтернетк)
Технологияи иттилоотии таълимк бояд тарзцои гуногуни бажнгардонии захирацои иттилоотк ва
роццои фаврк ва васоити иттилооти воридшавиро дар бар гирад. Захираи иттилоотк бояд
комилан раванди таълим ва сифати дониши донишҷӯжнро таъмин намояд. Воридшавии фаврк ба
захирацои иттилоотк дар асоси шабакацои компютерк ва технологк бояд анҷом жбад. Ба цисоби
мижна ба 8 нафар донишҷӯ бояд 1 компютер рост ояд. Барои гӯш кардани сабти аудио ва дидани
сабти видео ба 15 нафар донишҷӯ на кам аз 1 комплект аппаратураи нав бояд муҷаццаз бошад.
Аз ин маълум мешавад, ки барои устодони мактабцои олк миқдори ҷойцои кории комютерк ба
меъжри дар 1 рӯз 3 соат муайян шуда, ба 4 устод 1 ҷои кориро ташкил медицад.
Ба цар як устод бояд имкони гуфтугӯи таълимк дар «on-linе» ва «of-linе» барои реҷа ва идора
намудани фаъолияти таълимии донишҷӯжн мувофиқи фанцои таълимк таъмин гардад.
Муцайж будани низоми автоматикунонидашудаи раванди таълими дорои бонки маълумоти
пурра, инчунин бонки ахбори таълимии (супоришцои санҷишк ва ғайра) камжфт зарур мебошад.
Бунжди мукаммали тацсилот дар мактабцои олк мавҷуд буда, дар филиалцо сегментцои бевоситаи
ба фаъолияти онцо алоқаманд ҷой дода мешаванд: дар ин цолат бунжди автоматикунонидашудаи
тацсилоти мактаби олк ва филиали он бояд таъмин карда шавад.
Чунин сохтори идоракунии раванди таълим ягонагии давраи омӯзишро дар мактаби олк таъмин
менамояд.
2.3. Таъминоти раванди таълим бо адабижт, маводи таълимию методк ва иттилоотк
2.3.1. Талаботи умумк
Мактаби олк вазифадор аст, ки ба цар як донишҷӯ мувофиқи талаботи Стандарти давлатии
тацсилот адабижти таълимк, маводи таълимию методии дар коғазцо ж варақаи электронк
сабтшуда, ташкили раванди таълим, барномацои таълимии цамаи фанцоро комилан дастрас
гардонад. Дар раванди таълим ба сифати захираи иттилооти ахбори таълими фосилавк тавре
истфода мешавад, ки ба талаботи муосир ҷавобгӯ бошад. Ин ахбори таълими фосилавк аз рӯи
цаҷм ва мундариҷа ба талаботи Стандарти давлатии тацсилот, барномацои асосии таълим ва
мундариҷаи барномацои таълими иловагии касбк мувофиқат мекунанд.
Асосцои илмию методии таълими фосилавк дар мазмун ва мундариҷаи нашрияцои гуногуни
зерин инъикос межбанд: адабижти таълимию методк, нашрияцои даврк ва
муҷаццазкунонидашудаи соцавк мансуб ба тайжр кардани кадрцо нашрияцои иттилоотию
китобдорк, инчунин нашрияцои дигари марказк ва ҷамъиятию сижсии мацаллк;
Дар манографияцо ва нашрияцои даврии мансуб ба барномаи фанни таълимии пешницодгардида.
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Барои таъмини раванди таълими фосилавк аз чунин адабижт ва маводи таълимию методк ва
иттилоотк истифода бурдан мумкин аст: китобцои дарсии махсусгардонидашуда бо истифодаи
таҷцизоти ажнк, комплексцои таълимию методии электоронии мутобиқ ба китобцои электоронк,
воситацои таълимк, барномацои компютерии тренингк, корцои амалию лаборатории компютерк,
маҷмӯи тестцои санҷишк, видеофилмцои таълимк, сабтцои аудио ва дигар маводи мувофиқ ба
каналцои телекоммуникатсионк.
2.3.2. Технологияи кейск
Адабижти таълимию методк барои кори мустақилона ва тайжрк ба аттестатсияи ҷории донишҷӯжн
ба дараҷаи кофк бояд муцайж бошад. Бинобар ин таҷцизоти таълимию методии кейс барои
донишҷӯжн бояд инцоро фаро гирад:
- нақшаи кори семестрии дониш;
- ҷадвали чорабиницо дар шӯъбацои рӯзона;
- тайжрк ва машварат (консултатсия);
- қайд намудани мундариҷаи мавзӯъцои назариявк, ки ба нақшаи таълими риштацо (ихтисосцо) ва
дар навбати худ ба Стандарти давлатии тацсилот мувофиқанд ва дар шакли барномацои кории
фаннк, курсцои назариявк, самти корцои амалию лабораторк ва моделкунонк оварда шудаанд;
- воситацои дидактикк, истифода аз таҷрибаи фардии донишҷӯ, мантиқи солиму фацмо ва
таъмини идораи корцои мустақилонаи донишҷӯ; мақсад ва вазифаи таълим, тезис ва проблемаи
асоск (аз рӯи мавзӯъ); воситацои проблемавк (саволу супоришот); супоришоти санҷишк ва
машқцои худназораткунк ва тадриҷан азхудкунии васеи маводи таълимк бар асоси мисолцо,
ҷадвалу нақшацо;
- курси лексияцо (китобу дафтарцои корк), ки дар шакли чопк (бо назардошти имкони донишҷӯ
ва шароити кори мустақилона), ж худ дар воситацои электронк буда метавонанд;
- маҷмӯи супоришот, машқцо, мавзӯи корцои санҷишк, ки иҷрои онцо аз рӯи курсцои назариявии
нақшаи таълим барои аттестатсия заруранд;
- адабижти иловагии таълимк, маҷмӯи матнцою маводи асоск ва иловагие, ки аз китобхонаи
муассисаи таълимк барои донишҷӯ дастнорасанд ж бо душворк ба даст меоянд, ба шакли
электронк дар дискетацо ж СD-ҚOM , дар формати гипертекст, ж гипермедиа, ба шакли
барномацои видео ва аудио нашр ва дастрас карда мешаванд;
- тавсияцои методк оид ба курсцо, мақсад ва вазифацои курс, ки дар сохторцо сабт гардиданд,
тавсияцо оид ба истифодаи комплекти таълимию методк, ташкили кори мустақилона муносибати
фаъоли коммуникатсионк бо устодон ва маъмурияти мактаби олк, тартиби иҷрои нақшаи
аттестатсионк, тарзи банақшагирии вақти таълим, тартиби ҷамъбасти мустақилонаи
таҷрибаомӯзии таълимк ва цисоботи ҷамъбастиро дар бар мегирад.
Микдори воцидцои комплекти таълимию методие, ки дар ихтижри муассисаи таълимк ж дар
истифодаи шахсии донишҷӯжн қарор дорад, бояд баробари шумораи донишҷӯжн ж аз онцо зижд
бошад.
Дар муассисаи таълимк мавҷудияти инцо заруранд:
- китобхонаи электронк бо мавҷудияти адабижти асоск ба воситаи Wӯк-сайт оид ба фанцои
нақшаи таълим;
- бонки электронии тестцо, ки гузаронидани тренингцоро дар шакли тестк имконпазир
мегардонад.
Иҷрои талаботи охирин метавонад бо цайати комплекти таълимию методии (кейск) мувофиқ иваз
ж илова карда шавад.
2.3.3. Технологияи шабакавк (интернет)
Талабот ба маҷмӯи таълимию методк (минбаъд МТМ) ба муқаррароте, ки дар талаботи умумии
ташкили раванди таълим тавассути захирацои ахборию тацсилотк оварда шудаанд, комилан
мутобиқ аст.
МТМ дар муцити ахборию тацсилотк ҷой дода мешавад ва аз далелцои тақсимшудаи бонкк иборат
аст. Ба ин далелцои бонкк цар як донишҷӯ мувофиқи пороли инфиродк кафолати воридшавк
дода мешавад. цамаи унсурцои МТМ бояд ба андозаи рақамк пешницод ва дар сервер бо тартиби
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муайян ҷой дода шуда бошанд. Онцо бояд возецу равшан цамчун маводи графикаи аудио (видео)
инъикос шуда бошанд ва ба андозаи матни далелцо (цамчун маводи электронк) мувофиқат
намоянд. Онцо воридшавиро ба цамаи бобцои таълимк таъмин намоянд, андозаи муносиб (мавод
дар коғаз) дошта бошанд. Донишҷӯжн бо ахбори муфассал ва дастури цама намудцои машварат
(консултатсия), бо график ва дастури гузаронидани ин машғулятцо таъмин карда мешаванд:
- машваратцои гуногунзамонк - мукотибаи электронк: FAQ, анҷумани мубоцисот,
телеконференсия, цаҷмаш на камтар аз 10 фоизи мецнати азхудкунии фан аст;
- машваратцои цамзамонк - CHAT, ICQ видеоконференсия, цаҷмаш на камтар аст аз 5 фоиз
мецнати азхудкунии фан мебошад.
2.3.4. Технологияи телекоммуникатсионк
Талабот дар МТМ ба муқарарроте, ки дар талаботи умумии ташкили раванди таълим тавассути
захирацои ахбороти тацсилотк оварда шудаанд, комилан мутобиқ аст.
Мавҷудияти маводи видео ва аудио цатмк мебошад. Маводи таълимк, ки ба кори инфиродк
марбут аст, бояд ба цар донишҷӯ як нусхаро ташкил дицад. Замимаи мултимедиа (сабти аудио ва
видео) метавонад дар реҷаи гурӯци хурд истифода шавад; ба 8 донишҷӯ на камтар аз як нусхаи
мултимедияцо бояд рост ояд. Китобцои дарск ва дастурцои методк бояд якнусхагк барои ду
донишҷӯ муцайж бошад.
3. Талабот ба таъмини кадрии раванди таълим
3.1. Такмили штатцои кормандони педагогк
3.1.1. Талаботи умумк
Кормандони педагогии мактабцои олк, ки раванди таълими фосилавиро таъмин мекунанд, аз
гурӯццои зерин иборат мебошанд ва онцо бо вазифацои баӯцдадоштаашон аз якдигар фарқ
мекунанд:
- цайати профессорон-устодон;
- цайати идора ва ходимон;
- цайати кормандони жрирасон;
- цайати муцандисон ва техникцо;
- устодон ва кормандони ходим ва технолог-педагогцо, ки бо истифода аз технологияи таълими
фосилавк дар филиалцо бо донишҷӯжн машғулиятцо мегузаронанд.
Бо сабаби ин фарқиятцои вазифавк талабот низ ба онцо фарқ мекунанд.
Такмили штатцои устодон – методистцо аз цисоби кормандоне, ки дар мактаби олии мазкур ҷои
кори асоск ж иловагк доранд, бояд чунин бошад:
барои мактабцои олие, ки то 2 сол фаъолият доранд, на кам аз 10 %;
барои мактабцои олие, ки аз 1 то 3 сол фаъолият доранд, на кам аз 15 %;
барои мактабцои олие, ки аз 3 то 5 сол фаъолият доранд, на кам аз 20 %;
барои мактабцои олие, ки аз 5 то 9 сол фаъолият доранд, на кам аз 30 %;
барои мактабцои олие, ки зижда аз 9 сол фаъолият доранд, на кам аз 40 %.
Дар ин нишондод сацми кормандони (педагогк), асоск (штатк) ва цамкорони (педагогцо) дохилк
ба назар гирифта шудаанд.
Педагог - технологцо дар муассисаи таълимк ба сифати корманди штатк (асоск): ж дар соцаи
интихобкардаашон, ки ба самти барномаи тахассуск мувофиқат менамоянд, цамчун цамкор
фаъолият мекунанд.
Шумораи устод - методистцо ва педагог-технологцо, цамчунин таносуби шумораи онцо вобаста ба
шумораи донишҷӯжн бо зарурати корк аз ҷониби роцбарияти мактаби олк мустақилона муайян
карда мешавад.
Цангоми дар шацрцо ва мацалцои гуногун сукунат доштани цайати профессорнону устодони
мактаби олк ва дигар кормандони педагогк онцо бояд аз ҷицати ташкилк ва методк ба воситацои
телекоммуникатсионк муттацид карда шуда бошанд; цар яке аз онцо бояд дар ихтижри худ
воситацои мувофиқи талекоммуникатсионк дошта бошад, ки барои ба амал овардани ҷаражни
таълим, машварат, назорати ҷории азхудкунк, аттестатсияи бобвори донишҷӯжн, корцои
таълимию методии кафедра лозим аст.
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Вазифацои асосие, ки педагог-технологцо иҷро мекунанд, сарфи назар аз технологияи таълими
фосилавии амалкунанда, инцоянд:
- роцбарии бевосита ба кори донишҷӯжн;
- машғулиятцо бо донишҷӯжн дар цайати гурӯццои таълимк;
- назорати сифати азхудкунии қисмцои барномаи таълим ва гузаронидани аттестатсияи бобвор;
- машваратцои техникк ба цайатцои гуногуни донишҷӯжн чи дар шакли инфиродк (индивидуалк)
ва чи дар гурӯццо;
- сацмгузорк дар тацияи маводи таълимк ва методк.
Вазифацои асосии кории устод-методистцо инцоянд:
а) Кор бо технологияи кейск;
- таъмини густариши саривақтии маводи таълимк ва методк дар мижни донишҷӯжну устодон;
- тайжрии касбк ва дастгирии илмию методии фаъолияти педагог-технологцо, иштирок намудан
дар аттестатсия ва баланд бардоштани савияи дониши онцо;
- иштирок дар аттестатсияцои бобвор ва ҷамъбастии донишҷӯжн ва шунавандагоне, ки цоло
таълим гирифта истодаанд.
б) Технологияи шабакавк;
- доир кардани лексияцо, семинарцо, машваратцо бо истифодаи технологияи «on- linӯ» ж «off-linӯ».
3.2. Меъжри тацсилоти миқдори педагогцо
Дар цайати устодон-методистон бояд на камтар аз 60% шахсон дараҷа ж унвони илмк ва на камтар
аз 20% дараҷа ж унвони доктори фанцо, ж профессор дошта бошанд. Вазифаи устод- методистро
шахсоне социб шуда метавонанд, ки тацсилоти бунждияшон ба равияи фанне, ки таълим медицанд,
мувофиқат кунад.
Дар цайати педагог – технологцо бояд на камтар аз 20% шахсон дорои унвони илмк бошанд. Цамаи
педагог- технологцо бояд тацсилоти олии касбк ва оид ба омӯзиши курси махсуси таълим (дар
цаҷми на камтар аз 72 соат) цуҷҷат дошта бошанд, ки аз омӯзиши усулцои таълимк ба технологияи
таълими фосилавк асосжфта гувоцк дицанд.
3.3. Бозомӯзк ва такмили ихтисоси педагогцо
3.3.1. Талаботи умумк
Мактаби олк вазифадор аст, ки системаи бозомӯзии касбцо ж такмили ихтисосро ба роц монад:
цайати профессорону устодон (устод-методистцо) барои гузаронидани дарсцо дар муцити нави
таълимию иттилоотк; устодон ва кормандони махсуси таълимк- жрирасон (педагог-технологцо)
барои кор бо технологияи таълими фосилавк дар филиалцо ҷалб карда мешаванд. Цаҷми омӯзиш
на камтар аз 72 соат ва на дертар аз як маротиба дар 5 сол. Мактаби олк вазифадор аст, ки сифати
таълимро мунтазам назорат кунад.
Барномаи таълим барои устод- методистон ва педагог – технологцо бояд силсилаи фанцои
махсусро фаро гирад, ки дар натиҷаи аз худ намудани онцо устод- методистцо ва педагогтехнологцо бояд:
- оид ба фанцои соцавк ва фанцои ба онцо наздик социби дониши касбк бошанд, ки шарти зарурии
гузаронидани машғулиятцои комплекск, цамгкро ва аттестатсия мебошад;
- тайжр ва гузаронида тавонистани машғулиятцои гурӯцк дар шакли бозицои корк «цуҷумцои
фикрк», ки ба принсипи тацарруки (динамикаи) гурӯц мувофиқат намояд;
- тарзу услуцои машваратцои инфородии (консултатсияцо) таълимк ва психологк, инчунин, тарзи
машвартаро ба воситаи интернет дар реҷаи «off-linе» ва «on-linе» донанд;
- дар бацодицк ба сифати дониш, тафтиш, тақризнависк, роцбарк ба навиштани корцои санҷишк
ва курск, аз ҷумла лоицавк ва татқиқотк, ки аз тарафи гурӯццои аз устод дур иҷро карда мешаванд,
донишу малакаи махсус дошта бошад;
Аз технологияи компютерии иттилоотк ва коммуникатсионк, пеш аз цама, аз цамаи
технологияцои кор бо WWW-ро дилпурона истифода бурда тавонад.
Ин талабот барои устод-методистцо хусусияти тавсиявк дошта, барои педагог- технолог цатмист.
4. Таносуби масоцати таълимк ва шумораи донишҷӯжн
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Мактаби олк (филиал), ки барномацои таълимиро бо истифодаи цаҷми пурраи таълими
фосилавк ба амал мебарорад, миқдори ницоии донишҷӯжнро аз рӯи масоцати биноцои таълимклабораторк муайян мекунад.
Меъжри масоцати таълимию лабораторк ба цар як донишҷӯи таълими рӯзона ба таври зайл
муайян карда мешавад (ҷадвали 1):
Технологияцои
таълими
фосилавк

Равияҳои
барномаи
таълимӣ

Технологияи
Технологияи
шабакавӣ
кейсӣ
(интернет)

Гуманитарӣ:
умумитаълимӣ
ва илмҳои
табиӣ

5,5 м/м

6 м/м

Байнисоҳавӣ
ва техникӣ

7,5 м/м

6,8 м/м

Миқдори ницоии донишҷӯжн бо назардошти технологияи таълими фосилавк ва равияцои
барномаи таълим муайян карда мешавад.
Миқдори ницоии донишҷӯжн мувофиқи афзоиши коэфиnсенти смена дар асоси ҷадвали раванди
таълим метавонад тағйир дода шавад.
Чунин тарзи бацисобгирии миқдори ницоии донишҷӯжн барои шакли рӯзонаи таълим пешбинк
шудааст. Барои гузариш ба шумораи дақиқи донишҷӯжн коэфисентцои зерин истифода мешаванд:
1,0; 0,25; 0,1 мутаносибан барои шаклцои таълими рӯзона, рӯзона-ғоибона (шабона) ва ғоибона.

Бо фармони Вазири маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 13 июли соли 2004
№ 309 тасдиқ карда шудааст
Дастури методк
оид ба ташкили гузаронидани худаттестатсиякунонии
муассисацои таълимие, ки барномацои таълимии тацсилоти
мижнаи касбк, олк ва баъди мактаби олиро амалк мегардонанд.
1.Дастури методии мазкур оид ба ташкили гузаронидани худаттестатсиякунонии муассисацои
таълимие (минбаъд-тавсия) мебошад, ки барномацои таълимии тацсилоти мижнаи касбк, олк ва
баъди мактаби олиро амалк магардонанд, мувофиқи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи
маориф», Қарори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон аз 05.02.2003 тацти №54 «Дар бораи тартиби
гузаронидани аттестатсия, аккредитатсия ва литсензиядиции муассисацои таълимии Ҷумцурии
Тоҷикистон» тация шудааст.
2.Дастур барои гузаронидани худаттестатсиякунонии муассисацои таълимие, ки барномацои
тацсилоти мижнаи касбк, олк ва баъди мактаби олиро, новобаста ба шакли моликият ва тобеияти
идорк, мувофиқи тартиботи ягона ва цаҷм амалк мегардонад, нигаронида шудааст.
3.Худаттестатсиякунонк бо мақсади тацлили воқек ва худбацодиции захирацои стратегк ва
самарабахшии фаъолияти муассисацои таълимии маориф оид ба баланд бардоштани сифати
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хизматрасонии таълимк ва комжбицою вазифацои он гузаронида мешавад.
4.Вазифацои худаттестатсиякунонк аз инцо иборатанд:
- муайян ва тацлил намудани фаъолияти таълимк, таълимк-методк, илмк-тадқиқотк, молиявию
иқтисодк, ташкилию тарбиявк; иқтидори кадрк; вазъияти заминаи моддк-техникк, таъмини
китобхона бо маводи ахбориву методк;
- муайян ва тацлил намудани самаранокии фаъолияти муассисацои таълимк дар
амалигардонидани барномацои таълимк ва стандартцои цатмии умумии давлатие, ки ба дараҷаи
тацсилот мувофиқат мекунанд:
- ташкили нақшаи аниқи чорабиницо оид ба бартараф кардани камбудицои ошкоркардашуда ва
такмили фаъолияти муассисацои таълимк;
- таъмини асосцои воқек барои банақшагирии стратегк, инкишоф, такмил ва баланд бардоштани
самарабахшии фаъолияти муассисацои таълимк;
- тацияи стратегияи инкишофи минбаъдаи муассисацои таълимк;
- ташкили базаи ягонаи мутамаркази тацсилот аз рӯи цамаи самтцои фаъолият;
- омодагии муассисацои таълимк барои гузаштан аз аттестатсияи давлатк.
5.Худаттестатсиякунонии муассисацои таълимк, шӯъбацои он ва тахассусцо, ки аз рӯи онцо
мутахассисон тайжр карда мешаванд, қоидацои цатмии гузаронидани аттестатсия ва
аккредитатсияи гузашта ба цисоб меравад.
6.Худаттестатсиякунонии муассисацои таълимк аз рӯи цамаи ихтисосцои таълимгоццои мижнаи
касбк, олк ва баъди мактаби олк, ки тибқи иҷозатномаи давлатк фаъолияташро амалк
мегардонад, гузаронида мешавад.
7.Муассисацои муштараки байналмилалк, муассисацои таълимие, ки аз ҷониби шацрвандони
хориҷк таъсис жфтаанд ва дар цудуди Ҷумцурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд, аз рӯи цамон
тартибу қоида, ки барои муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон муайян шудааст (агар
дигар шартномацо аз ҷониби Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ нашуда бошад), худаттестатсия карда
мешаванд.
8.Худаттестатсияи филиалцо мувофиқи цаҷм ва тартибе, ки барои ташкили таълим тавсия
мешаванд, гузаронида мешавад.
9.Мусоидати худаттестатсия:
- такмили системаи назорати дохилк барои таъмини сифати таълим;
- баланд бардоштани самарабахшии амал кардан ва тайжрии ташкилотцои таълимк ба ҷаражни
аттестатсияи давлатк;
- муцити психологк, ошкорбажнк ва рушди цамдигарфацмии коллектив цангоми иштироки
фаъоли роцбарияти ташкилоти таълимк, муассисацои сохтории он, намояндагии цамаи
иштирокчижни ҷаражни таълим, аз ҷумла хонандагон (донишҷӯжн), муцокимаи васеъ дар цар
давраи бацодиции фаъолияти муассисаи таълимк.
2.Ташкил ва гузаронидани аттестатсия
10.Худаттестатсияи муассисацои таълимк бо қарори Шӯрои илмк ва ж педагогк, ки дар асоси он
фармони роцбари таълимгоц дар хусуси мӯцлати гузаронидан ва цайати комиссия оид ба
гузаронидани худаттестатсия бароварда мешавад, гузаронида мешавад.
Раиси комиссия роцбари муассисаи таълимк ж ҷонишини он мацсуб мешавад.
11.Барои цар як самтцои фаъолияти муассисаи таълимк ва равияцои тайжркунии ихтисосцо
зеркомиссия таъсис дода мешавад.
12.Ба цайати комиссия роцбарони ҷузъцои сохторк ва мутахассисони пешбари муассисацои
таълимк дохил мешаванд.
Инчунин, ба цайати комиссия метавонанд экспертцои беруна, намояндагони базацои
таҷрибаомӯзк, муассисацои мацаллии идораи таълимк ва ташкилот, ки ба хатмкунандагони цамон
ташкилоти таълимк эцтижҷ доранд, дохил гарданд.
13.Мӯцлати гузаронидани худаттестатсияи муассисаи таълимк бо реҷаи гузаронидани
аттестатсияи давлатии муассисацои таълимк, ки барномацои таълимии мижнаи касбк, олии касбк
ва баъд аз олии касбиро амалк мегардонанд ва цар сол он реҷа аз ҷониби Вазорати маориф тасдиқ
карда мешавад, мувофиқат мекунад.
Аттестатсияи дохилк на дертар аз 2 моц то оғози аттестатсияи давлатк гузаронида мешавад.
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14.Цисоботи комиссия доир ба натиҷаи худаттестасияи муассисаи таълимк (минбаъд цисобот) дар
асоси нишондицандацои миқдорк ва сифатк барои 3 сол тибқи бахшцои зерин:
- маълумоти умумк дар бораи таълимгоц;
- тацлили иқтидори кадрк;
- тацлили фаъолияти цайати идорк-маъмурк;
- фаъолияти молиявк-иқтисодк;
- корцои таълимк-методк;
- фаъолияти илмк-тадқиқотк;
- таъмини ахбор ва китобхонацо дар ҷаражни таълим;
- фаъолияти эҷодк (барои ташкилотцои таълимии соцаи санъат);
- базаи моддию техникк;
- базаи иҷтимок;
- цамкории байналмилалк;
- системаи идораи сифати таълимк;
- камбудк ва норасоицо, роццои бартараф кардани онцо;
- хулоса ва пешницодот оид ба бехтар ба роц мондани раванди таълиму тарбия тайжр карда
мешавад.
15.Дар мавриди тацлили цайат цатман нишон дода мешавад:
- миқдори умумии цайати профессорону омӯзгорон (минбаъд ЦПО);
- миқдори ЦПО, ки дар басти пурра (650-700 соат) ва зижда кор мекунанд;
- фоиз ва синну соли мижнаи ЦПО-и штатк бо дараҷацои илмк ва унвонцо ва ж бо категорияцо;
- миқдори докторони илм дар таносуби фоизи бо миқдори умумии ЦПО;
- миқдори номзадцои илм дар таносуби фоизи бо миқдори умумии ЦПО;
- шумораи ЦПО, ки бо забони тоҷикк дарс мегузаранд;
- шумораи ЦПО, ки базаи таълимк надоранд.
Цамин тавр, то чк андоза оқилонаю самарабахш фаъолият намудани системаи амалкунандаи
тайжрк, пешазтайжрк, интихоб ва ҷобаҷогузории цайати идорию маъмурк, роцбарияти
муассисацои сохторк, ЦПО ва ғайра бояд тацлил шавад.
16.Цангоми тавсифи фаъолияти цайати идорию маъмурк (минбаъд ЦИМ) бояд нишон дода шавад:
- мутобиқи миқдори умумии ЦИМ бо ҷадвали штатк;
- миқдори ЦИМ, ки дараҷаи илмк, унвон ва ж категория доранд;
- синни мижнаи ЦИМ;
- собиқаи истецсолк, собиқаи корк дар системаи таълим ва дар корцои роцбарк;
- тацсилоти базавк;
- иштироки ЦИМ дар корцои Шӯрои илмии тахассуск, иттицодияцои таълимк-методии
ҷумцуриявк, комиссияцои вазоратцо доир ба тацияи стандартцои давлатии таълимоти умумк ва
цуҷҷатхои меъжрию дастурк;
- иҷрои сарбории методк-таълимк ва корцои илмк-тадқиқотии ЦИМ.
Цатман тацлил карда шаванд:
- самарабахшии фаъолияти цайати маъмурк доир ба идораи ташкилоти таълимк;
- оқилона тақсим намудани мансабцои масъул байни кормандон ва сифати интизоми мецнат ва
иҷрои вазифа;
- фаъолияти системаи ҷории интихоб ва ҷобаҷогузории кадрцо;
- баланд бардоштани квалификатсияи бахши роцбарият, кор бо захирацои мецнатк;
- амалк намудани нишондодцои миқдорк ва сифатии рушди кадрцои илмк-педагогк дар ташкили
таълим.
17.Цангоми тацлили фаъолияти молиявию иқтисодии ташкилоти таълимк цатман муайян карда
шавад:
- цолати молиявк, рентабелк, устувории вазъи молиявии муассисаи таълимк;
- миқдори мижнаи моцонаи ЦПО ва кормандон бо инъикоси динамикаи тағйирот дар 3 соли охир;
- цаҷми солонаи васоити ҷудошуда барои такмили фонди китобцо бо нишондоди номгӯи адабижти
воридшуда; техникаи компютерк;
- цаҷми васоити ҷудошуда барои ташкили гарантцои мактаби олк ва фондцои жрии молиявк
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барои дастгирии муцассилин ва кормандони эцтижҷманд;
- цаҷми васоити ҷудошуда барои таҷцизонидани лабораторияцо, асбобцои таълимк, воситацои
техникк ва ажнии таълим;
- цолат ва цисоби мукаммали донишҷӯжн ва муцассилин, ки дар асоси шартнома тацсил мекунанд,
миқдори шатрномацо, маблағи тацсили онцо аз рӯи ихтисосцои гуногун ва асоснокии онцо.
18. Дар цисоботи 3 - солаи фаъолияти таълимк-методии макотиби олк ва коллеҷцо бояд нишон
дода шавад:
- мутобиқати мундариҷаи нақшацои намунавк ва кории барномацои таълимии тахассусии
намунавк ва корк, таъмини методии ҷаражни таълимк-тарбиявк талаботцои муосири тайжр
намудани мутахассисон;
- мундариҷаи иҷрои саривақтии корцои банақшагирифта (нақшаи корк, цисоботи солона,
қарорцои маҷлисцои муассисацои сохторк, дафтари назорати дохили кафедрацо ва иштирок ба
дарсцои цамдигар, нақшацои инфиродии муаллимон ва ғайра);
- дараҷаи таъмини методии раванди таълиму тарбия, мутобиқати талаботи муосир бо сифати
тайжр намудани мутахассисон;
- сифати барномацои таълимии корк, дастурцои методк ва тавсияцо доир ба намудцои фаъолияти
таълими муцассилин, ташкили семинарцои методк ва ғайра;
- самарабахшии татбиқи технологияи муосири педагогк ва усулцои нави таълим, васоити фаъол
намудани фаолияти маърифатии муцассилин, нерӯмандии тайжрии инфиродк ва мустақилона
баланд бардоштани сифат ва интенсификатсияи ҷаражни таълим;
- сифати ташкили назорати ҷорк ва натиҷавии дониши муцассилин, аттестатсияи онцо доир ба
интихоби сиклцои таълимк, истифодаи назорати шаклцои тестк ва ғайра;
- натиҷаи дифои лоица (корцо)-и дипломк ва супоридани имтицоноти давлатк, тақризцои раисони
комиссияи аттестатсионии давлатк, муассиса, корхона ва ташкилот дар хусуси сифати тайжр
намудани мутахассисон;
- дараҷаи ташкил ва гузаронидани таҷрибацои таълимк-истецсолк ва пешаздипломк ва
мувофиқати онцо бо вазифа ва мақсадцои тайжр намудани мутахассисон;
- шумораи шартномацо дар хусуси гузаштани таҷрибаомӯзицо ва натиҷаи онцо;
- цолати таълимк ва таълимию методии таълимгоц доир ба тайжр намудани мутахассисони аз
истецсолот ҷудонашуда (ғоибона, шабона);
- дараҷаи тақсимоти хатмкунандагон мувофиқи ихтисосцо (тақсимот бо роцхат, бо дархости
фармоишгар, бо фармоишгари давлатк, бо шартнома ва ғайра), натиҷаи фаъолияти бо кор
таъминкунк;
- миқдори китобцои дарск, дастурцои таълимк ва методк, такмили таълимию методии
нашрнамудаи омӯзгорони муассисацои таълимк, аз ҷумла, ба забони тоҷикк (дар маҷмӯъ ба
цисоби цар як штати омӯзгор).
19.Тавсифи мундариҷаи шакл ва усулцои корцои тарбиявк ва самарабахшии онцо.
Комиссия вазифадор аст:
- санҷидани таъминоти цуқуқк, методк, ташкили иқтисодии заминацои тарбия дар ташкили
тацсилот;
- тацлил кардани мундариҷаи шаклу методи тарбия, вазифацои муосири таълимоти касбк ва
навъцои қобилияти рақобати хонандагон ва донишҷӯжн.
Цатман тафтиш карда шавад:
- сифати пешницоди масоили корцои тарбиявк дар нақшацои шӯроцои илмк ва педагогии
муассисацои таълимк ва самарабахшии натиҷаи онцо;
- амал кардани кори Шӯрои кураторон;
- самарабахшии чорабиницои маданию фарцангк ва варзишк;
- бунжди шароити зарурк барои ифодаи шахсият дар соцацои гуногун (кори мацфилцо, кори
ҷамъият, сексияцои варзишк ва ғайра);
- ҷорк намудани фаъолияти тарбиявии инфиродк бо муцассилин ва кормандон;
- цолати таъмини ахбор ва усулцои ҷаражни таълим;
- дараҷаи иштироки муцассилин дар фаъолияти ташкилотцои ҷавонони ҷумцуриявк ва мацаллк;
- дараҷаи иштироки муцассилин дар олимпиадацо, лоицацо, мусобиқацо, аксияцо ва намудцои
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гуногуни варзиш;
- фаъолияти муассисаи таълимк дар хусуси бецтар кардани вазъи иқтисодию иҷтимоии
муцассилин (ташкил намудани тамошои бепули театр, музей, намоишцо, истифодаи бепули
китобхона, толори хониш ва ғайрацо).
20.Сифат ва натиҷацои фаъолияти илмк-тадқиқотк бо тацлили нишондодцои воқеии корцои
илмк-тадқиқотк, аз ҷумла, маълумот доир ба цаҷми молиявии соцавк ва мақсадноки корцои
илмк-тадқиқотии дақиқ аз рӯи буҷаи давлатк, шартномацои хоҷагк ва грантцо муайян карда
мешаванд.
Ба таври цатмк бояд сацми таълимгоц дар иҷрои барномацои илмию лоица аз рӯи нишондодцои
зер муайян карда шавад:
- миқдори барномацои илмие, ки аз рӯи онцо муассисаи таълимк пешбаранда цисоб межбад;
- миқдори корцои илмк-тадқиқотие, ки бо вазоратцо ва дигар муассисацои давлатк, барнома
(лоица)-цои байналхалқк мувофиқа карда шудаанд;
- иштироки кормандон дар мусобиқа, конфронс ва намоишцо;
- миқдори ихтироот, патентцо, чопи илмк, монографияцои ЦПО;
- натиҷацои КИТ, ки дар истецсолот татбиқ шудаанд;
- миқдори донишҷӯжн дар КИТ: цаҷми пурраи молиявк аз рӯи буҷаи давлатк, шартномацои
хоҷагк, аз рӯи цисоб ба цар як штати омӯзгор;
- истифодаи натоиҷи КИТ дар рафти таълим, тайжр кардани кадрцои илмк-педагогк ва ғайра.
21. Таъмини ахборк-моддк ва таъмини китобхонацо дар рафти таълим.
Комиссия бояд муайян кунад:
- миқдор ва самарабахшии истифодаи техникаи компютерк дар ташкили раванди таълим;
- дастрасии терминалцо дар корцои intӯқnӯt;
- миқдори компютерцое, ки дар шабакацои мацдуди intӯқnӯt ва intӯқhӯt муттацид шудаанд;
- цаҷми воситацое, ки цар сол барои нав кардани базаи компютерк ва таъмини барномавк ҷудо
карда мешаванд;
- миқдори самтцои шахск дар шабакаи intӯқnӯt;
- миқдори ахбороти базацои маълумотк ва ғайра;
- мувофиқати талаботе, ки барои ташкили фоизи китобхонацо пешницод шудаанд;
- сифати фонди асосии адабижти таълимк тибқи цар як ихтисос бо назардошти кӯцнашавии онцо;
- миқдори фонди адабижти иловагк (расмк, маълумотк-библиографк ва рӯзномацо);
- цаҷми фонди китобхонацо дар таносуб бо теъдод ва мутобиқат, мақсад ва вазифацои раванди
таълим (таълимк, таълимк-методк ва адабижти илмк, дастури таълимк);
-ба таври цатмк тафтиш кардани цолати умумии китобхона;
- кифояи ҷойцои нишаст дар толори хониш;
- миқдори компютерикунонидашудаи фецристцои ахборк-библиографк;
- дастраск ба базацои муосири иттилоотк;
- имконоти фаврии табодули ахбор бо макотиби олии ватанк ва хориҷк;
- китобхона ва ташкилотцо, ворид шудан ба intӯқnӯt;
- цаҷми васоите, ки цар сол барои нав кардани фонди китобхонацо ҷудо карда мешавад;
- сарчашмацои ахборк-таълимк доир ба цар як ихтисос;
- теъдоди номгӯи дастур ва коркардцои методк (рӯйхат) ва ғайра;
- пуррагардонии штати кормандони китобхона, мувофиқати маълумоти базавк бо вазифацо;
- баланд бардоштани квалификатсияцо.
22.Тавсифи базацои моддк-техникк ва иҷтимок;
- ба таври цатмк муайян кардани ҷаражн ва тағйироти онцо, мувофиқати базацои моддк-таълимк
дар шароити иҷтимоии зиндагк ба талаботи муцассилин, ки ташкилотцои таълимк пешницод
менамояд;
- вазифа ва мақсадцои рафти таълим.
Комиссия бояд муайян кунад
- дараҷаи муцимми мутобиқат, майдони хусуск ва иҷоравии ҷавобгӯи меъжрцои санитарк ва
талаботи бехатарии зиддисӯхторк, ки дар иҷозатнома барои пешбурди фаъолияти таълимк дарҷ
жфтааст;
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- дараҷаи рӯшноии кабинетцои таълимк-лабораторк бо таҷцизоти муосир (воситацои таълимии
аудивидиок, инвентарцои таълимк ва ғайра);
- таъмини муцассилин бо биноцои варзиш, муассисацои табобатк, хобгоццо, ошхона;
- теъдод ва нерӯи маркази тацририю интишоротк.
23.Цамкории байналхалқк аз рӯи талаботи зайл муайян карда шавад:
- миқдори шартнома ва розигицо ба макотиби олии хориҷк ва муассисацои таълимк доир ба
коромӯзии донишҷӯжн ва ЦПО, тайжр намудани мутахассисон, баланд бардоштани квалификатсия,
тайжркунии кадрцои илмк-педагогк;
- самарабахшии цамкории илмк бо ташкилоти таълимии хориҷк, фондцои байналхалқк ва
асотсиатсияцо, марказцои илмк ва дигар ташкилотцо.
3.Системаи идораи сифати таълим.
24.Барои тацлили цамаҷонибаи дараҷаи ташкили рафти таълим дар маҷмӯъ ва сифати дониши
муцассилин аз рӯи ихтисосцое, ки аз аттестатсияи комиссия оид ба худаттестатсия мегузаранд:
- гузаронидани пурсишномаи (анкетаи) муцассилин, ЦПО ва кормандон, раис ва аъзои КАД,
падару модарон:
- сӯцбат бо иштирокчижни раванди таълим ва кордицандагон;
- тацлили самарабахшии фаъолияти ЦИМ доир ба назорати дохилии ташкилот барои сифати
дониши муцассилин;
- иштирок дар машғулиятцо ва базацои таҷрибаомӯзк;
- санҷиши дониши муцассилин (пурсишцои шифоцк, вазифацои хаттк, тестк, супоришцои бо
истифода аз васоити техникии таълим);
- омӯхтан ва тацлил кардани цуҷҷатцо доир ба шаклцои амалисозии назорати дохилк барои
сифати таълим;
- тацлили системаи самарабахш доир ба идораи сифати тайжр намудани муцассилин.
25.Маводи супоришцои санҷишк ва саволцо тацти роцбарии идораи таълимк-методк (қисми
таълим)-и муассисацои таълимк тациякарда мешаванд, ки аз бахши фанцои гуманитарк-иҷтимок
ва илмк - тиббк барои муцассилини курсцои боло; барои курсцои хатмкунанда аз бахши фанцои
умумитахассуск ва тахассуск бармеоянд.
26.Ба сифати рафти асосии бацогузории донишцои боқимондаи муцассилин курсцои боло ва
хатмкунанда, ки аз аттестатсия мегузаранд, комиссияи худаттсетатсия санҷиши тестк
мегузаронанд.
Бо қарори Шӯрои илмк ва педагогк методцо ва шаклцои дигари бацогузориро метавон истифода
кард.
27.Тацлили санҷиши дониши муцассилин ва самарабахшии системаи идораи сифати дониш
(натиҷацои тестк, пурсишцо, шаклцои дигари санҷиши дониш ва мацорати муцассилин,
пурсишнома, омӯзиши цуҷҷатцо, шаклцои назорати ЦПО ва кормандон ва ғайра) аз ҷониби
комиссия амалк карда мешавад ва дар асоси он тавсиянома такмил мегардад.
4.Гузаронидани худаттестатсияи ихтисосцо.
28.Худаттестатсияи ихтисосцо бо цамон цаҷму тартиб ва самте, ки барои муассисацои таълимк дар
маҷмӯъ муқаррар шудаанд, гузаронида мешаванд.
29.Мавод доир ба худаттестатсияи ихтисосцо ва цуҷҷатцои ҷамъбастк доир ба худаттестатсияи
муассисацои таълимк замима мегарданд.
5.Ҷамъбасти корцои комиссияи худаттестатсия.
30.Комиссия маводи худаттестатсияи цар як ихтисос ва цар як бахшро меомӯзад, тацлил мекунад ва
натиҷацои онцоро барои бацои фаъолияти муассисаи таълимк дар маҷмӯъ ҷамъбаст менамояд.
Аз рӯи маводи худаттестатсияи ихтисосцо ва бахшцо комиссия цисоботро омода мекунад. ки дар
он тацлили фаъолияти муассисаи таълимк дар 3 сол оварда мешавад.
Дар хулоса пешницоду хулосацои мушаххас доир ба мувофиқати дараҷаи мундариҷа ва сифати
тайжр кардани мутахассиси цар як ихтисос ва ҷавобгӯи стандартцои умумицатмии тацсилоти
мижнаи касбк, олии касбк ва баъд аз олии касбк пешницод мегардад.
31.Натиҷаи худаттестатсия дар маҷлиси васеи Шӯрои илмк ва педагогии муассисаи таълимк
муцокима карда мешавад ва ба самти цамаи иштирокчижни раванди таълим расонида мешавад.
Цисобот дар бораи натиҷацои худаттестатсия ба Wӯв-сайти ташкилоти таълимк дароварда
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мешавад.
Нақшаи чорабиницо доир ба бартараф кардани камбудию норасоицо бо нишондоди мӯцлати
мушаххас ва масъулин омода карда мешавад.
32.Баъд аз бартараф кардани норасоицои муайяншуда комиссия тафтиши интихоботк
мегузаронад ва натиҷацои онро ба барасии Шӯрои илмк ва педагогк пешницод менамояд ва Шӯро
дар хусуси омодагии цар як ихтисос ва дар маҷмӯъ муассисаи таълимк барои гузаштан аз
аттестатсияи давлатк қарор мекунад ва цисоботро тасдиқ менамояд.
33.Цисобот бояд маълумоти дақиқро доир ба қисмати барномаи макотиби олк ва барномаи
коллеҷцо бо замима дар шакли ҷадвалцо, инчунин, нусхаи цуҷҷатцои таъсисотк ва Низомномаро
дар бар гирад.
Ба таври алоцида маводи худаттестатсияи филиалцои ташкилоти таълимк ва ихтисосцо пешницод
карда мешавад.
34.Маводи худаттестатсияи ташкилоти таълимк ба вазорат на дертар аз як моц то мӯцлати
гузаронидани аттестатсияи давлатии тибқи реҷаи муқарраршуда пешницод карда мешавад.
Ба он дохил мешавад:
- нусха аз қарори маҷлиси Шӯрои илмк ва педагогк бо қарор дар хусуси худаттестатсия;
- фармон дар бораи таъсиси комиссия доир ба гузаронидани худаттестатсияи аз ҷониби роцбари
муассисаи таълимк тасдиқгардида;
- қарори маҷлиси Шӯрои илмк ва педагогк дар бораи тасдиқи цисоботи комиссия оид ба
худаттестатсия;
- бонки маълумот, ки барои назорати сифати дониш истифода мешавад;
- цисобот доир ба натиҷаи худаттестатсия.
35.Дар асоси маводи бадастомадаи худаттестатсияи ташкилоти таълимк ба шарти мувофиқати
онцо ба талаботи пешницодшудаи Вазорати маориф дар бораи цайати комиссияи аттестатсионк
ва мӯцлати мушаххаси гузаронидани аттестатсияи давлатк қарор мекунад.
36.Барои эътимоднокк ва воқеияти маводи худаттестатсия, ки ба Вазорати маориф пешницод
шудаанд, масъулият ба дӯши роцбари муассисаи таълимк вогузор карда мешавад.

Бо қарори мушовараи Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 03 сентябри соли 2004
№ 18/12 тасдиқ карда шудааст
НИЗОМНОМАИ
Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
1.Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
(минбаъд Идора) ҷузъи сохтории мустақили дастгоци марказии Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон буда, ташкилоти назоратию идоракунк мебошад ва татбиқи сижсати давлатиро дар
соцаи маориф таъмин менамояд. Идора фаъолияти худро мувофиқи қонунцо ва цуҷҷатцои
(актцои) меъжрии дар Ҷумцурии Тоҷикистон амалкунанда, қарорцои Цукумати Ҷумцурии
Тоҷикистон ва фармонцои Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, қарорцои мушовара ва фармонцои
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон, Низомномаи мазкур, дар алоқамандк ва цамкорк бо
ҷузъцои дигари Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон, вазоратцои (идорацои) соцавк,
идорацою шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк, инчунин дигар ташкилоту муассисацо
ба амал мебарорад. Идора санҷиши нақшавк, хулосацои ошкоро ва демократии экспертизаи
давлатиро дар ҷаражни гузаронидани аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои
таълимк таъмин менамояд.
2.Вазифацои асосии Идора:
2.1.Ба амал баровардани назорати мақсаднок дар татбиқи сижсати ягонаи давлатии соцаи маориф,
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стандартцои давлатии тацсилот, бацои давлатк додан ба тамоми ҷаражни таълиму тарбия ва
сифати тайжр кардани мутахассисон бо роци экспертизаи цамаи пацлӯцои фаъолияти муассисаи
таълимк.
2.2.Гузаронидани аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои томактабк,
мактабцои умумии асоск, мактабцои тацсилоти умумк, гимназияцо ва литсейцо, мактабцои
таълими умумии солимгардонк, мактаби интернатцои санаторк, хонацои санатории бачагона,
мактабцои махсуси таълими умумк, мактаб-интернатцо ва синфцои махсус, муассисацои
мухталифи махсуси таълиму тарбия, муассисацои таълимк барои кӯдакони ятим ва кӯдакони
бепарастор, муассисацои таълимии ғайридавлатк, аз он ҷумла хусуск, муассисацои дигаре, ки
раванди таълиму тарбияро амалк мегардонанд, литсейцои касбк, омӯзишгоццои касбию техникк,
омӯзишгоццои махсуси касбк, комбинатцои таълимк, марказцо, техникумцо, омӯзишгоццо,
коллеҷцо ва дигар муассисацои таълимии ба инцо баробар, донишгоццо, академияцо, донишкадацо
ва дигар муассисацои касбии ба инцо баробар, магистратура, аспирантура (ординатура),
докторантура, академияцои хурди илмк, қасрцо, стансияцо, клубцо ва марказцои эҷодии кӯдакону
наврасон, мактабцои варзишии кӯдакону наврасон, мактабцои цунарк, бадек, мусиқк ва рассомк,
курсцои дӯзандагк, наққошк, ронандагк, муассисацои солимгардонк ва дигар муассисацо (аз
ҷумла, муассисацои таълимие, ки аз ҷониби шацрвандони хориҷк таъсис жфтаанд), муассисацои
таълимии вазорату идорацои қудратк, Маркази ҷумцуриявии корцои беруназмактабк,
донишкадацои такмилу ихтисосу азнавтайжркунии кадрцо, факултацо ва ғайрацо (минбаъд
муассисацои таълимк), ки дар қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон ҷойгиранд ва мақоми
ҷумцуриявк доранд, сарфи назар аз шакли моликият ва тобеияти идорк.
2.3.Вобаста ба натиҷаи ташхиси аттестатсионк ва иҷозатномадиции муассисацои таълимк барои
пешбурди фаъолияти таълимк аз рӯйи самтцо ва ихтисосцо додани иҷозатнома ва муайян кардани
мувофиқати таълимгоц ба мақомаш (статусаш) ва аз рӯйи тартиби муқарраргардида додани
шацодатнома.
2.4.Пешгирк кардан ва барцам додани вайронкуницои интизоми давлатк, мецнатк, иҷрокунандагк
ва инчунин, баланд бардоштани масъулияти кадрцои роцбарикунанда ва педагогк нисбат ба иҷрои
вазифацои базиммадоштаашон.
3. Вазифацои Идора:
3.1.Назорати касбиро дар масъалаи аз ҷониби муассисацои таълимк иҷро карда шудани қонунцои
дахлдори Ҷумцурии Тоҷикистон, фармонцои Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон ва қарорцои
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, супоришцои давлатк, ӯцдадорицои шартномавк, фармонцо,
қарорцои мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон, дастурцо ва дигар цуҷҷатцои
меъжрию цуқуқиро дар соцаи маориф таъмин менамояд.
3.2.Роцбарии ташкилию методии кори экспертиза, аттестатсия ва иҷозатномадиции муассисацои
таълимии ҷумцуриро таъмин намуда, барои санҷиши сатци дониши таълимгирандагон комплекси
супоришцои санҷиши матнцо ва тестцоро омода месозад.
3.3.Нақшаи ҷадвали панҷсола ва солонаи гузаронидани аттестатсияи муассисацои таълимиро дар
мувофиқа бо вазорату идорацою ташкилотцои дахлдор ва муассисони онцо, сарфи назар аз шакли
моликият ва тобеияти идоравиашон, тартиб медицад ва барои тасдиқ ба Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон пешницод мекунад.
3.4.Барои гузаронидани ташхиси иҷозатномадицк, аттестатсия ва аккредитатсияи муассисацои
таълимк, идора ва шӯъбацои маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявиро бо цуҷҷатцои дастурию
методк таъмин менамояд.
3.5.Ба органцои вилоятк, шацрк, ноциявии идоракунии маориф дар гузаронидани экспертизаи
муассисацои таълимии тобеашон жрии методк ва консултативк мерасонад.
3.6.Ба кори аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои таълимк, ки аз ҷониби
органцои вилоятк, шацрк, ноциявии идоракунии маориф гузаронида мешаванд, назорат
менамояд.
3.7.Дурустии натиҷацои аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои таълимиро,
ки органцои идоракунии маорифи вилоятк, шацрк, ноциявк мегузаронанд, интихобан месанҷад,
аз рӯйи зарурат баъзеи онцоро такроран аттестатсия мекунад.
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3.8.Мувофиқи тартиботи маъмул аз ҷамъбасти аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции
муассисацои таълимк ба органцои роцбарикунандаи онцо, ж ки органцои болок дар бораи
бартараф намудани камбудицо ва инкишофи ояндаи муассисацои таълимк таклифцо пешницод
менамояд.
3.9.Аз натиҷацои иҷозатномадицк, аккредитатсия ва аттестатсияи муассисацои таълимк ба
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон маводи иттилоотк пешницод менамояд.
3.10.Мувофиқати заминаи таълимию моддк, кадрк, потенсиали илмк ва таъминоти таълимию
методии муассисацои (филиалцои) нави таълимии дар ин ж он минтақаи Ҷумцурии Тоҷикистон
таъсисжбандаро санҷида, дар бораи мақсаднокии таъсиси онцо ба Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон хулоса ва қарори Шӯрои Идораро пешницод мекунад.
3.11.Бо супориши роцбарияти Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон, вазоратцо, идорацо,
дархости муассисацои таълимк, масъалацои бацсноки ташкил, гузаронидан ва ҷамъбасти
аттестатсияро бозраск менамояд.
4.Органи олии Идора
4.1.Органи олии Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон Шӯрои Идора буда, он дар асоси «Низомнома дар бораи Шӯрои Идораи аттестатсияи
муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон» фаъолият мекунад.
Низомномаи Шӯро ва шумораи цайати шахсии он аз тарафи Вазири маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.
Шӯрои Идора дар ҷаласацояш дар қатори масъалацои дигар маълумотномаи ҷамъбастии кори
комиссияцои экспертк (иҷозатномадицк) ва комиссияцои аттестатсиониро оид ба натиҷаи
аттестатсия ва иҷозатномадиции муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон муцокима намуда,
ба сифати кори роцбарони муассисацои таълимк бацо медицад ва доир ба дар сатци зарурк ба роц
мондани раванди таълиму тарбия дар муассисацои таълимии арзжбишаванда қарори дахлдор
қабул мекунад.
Қарорцои Шӯро бо овоздиции кушод қабул шуда, иҷозатномадицк бо фармони Вазири маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон ва аттестатсия бо қарори мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон тасдиқ карда мешаванд.
Иҷрои қарори Шӯрои Идора аз ҷониби роцбарони муассисацои таълимии арзжбишаванда баъди
аз тарафи Вазири маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ва ж мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон тасдиқ шудани он цатмк мебошад.
5.Барои иҷрои вазифацои ба зиммаи Идора гузошташуда оид ба аттестатсия, аккредитатсия ва
иҷозатномадиции муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон бо фармони Вазири маориф дар
назди он комиссияцои аттестатсионк ва ж экспертк ташкил карда мешаванд, ки ба цайати онцо
ражсат ва экспертцои Идора, мутахассисони дастгоци Вазорати маориф, коркунони муассисацои
илмк, томактабк, муаллимону олимон, кормандони органцои таълимию тарбиявк, такмили
ихтисосу азнавтайжркунии кадрцо, мутахассисони ташкилотцои манфиатдоре, ки барои тайжр
кардани кадрцо фармоиш медицанд, намояндагони вазоратцо ва идорацои соцавк, намояндагони
идорацою шӯъбацои маориф, цокимиятцо дохил мешаванд. Комиссияцои экспертк ва
аттестатсионк дар асоси барномаи аттестатсияи муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон ва
Низомномацо дар бораи аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои таълимк,
ки Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ кардааст, фаъолият мекунанд.
5.1.Аккредитатсияи муассисацои таълимии ҷумцуриявк аз тарафи комиссияи аккредитатсионии
Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон мутобиқи «Низомнома дар бораи аккредитатсияи
муассисацои таълимии Ҷумцурии Тоҷикистон» ба амал бароварда мешавад.
6.Шӯъбацои дахлдори Идора аз рӯйи натиҷаи кори комиссияцои аттестатсионк вазифадоранд:
6.1.Маълумотнома ва хулосаю пешницодро оид ба натиҷаи аттестатсия, аккредитатсия ва
иҷозатномадиции муассисаи таълимк ба муцокимаи Шӯрои Идора пешницод намоянд.
6.2.Нисбат ба бартараф намудани камбудицои дар маълумотномаи комиссияи аттестатсионк
зикршуда нақшаи чорабиницо тация намуда, барои тасдиқ ба Шӯрои Идора пешницод намоянд.
6.3.Аз рӯйи ҷамъбасти аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадицк мувофиқан лоицаи
қарорцои Шӯрои Идора, мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ва фармони
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Вазири маорифи Ҷумцурии Тоҷикистонро омода созанд.
7.Идора ташхиси маводи аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции цамаи намудцои
муассисацои таълимиро, сарфи назар аз шакли моликият ва тобеияти идорк, цамчунин хизматцои
консултатсионию методиро дар асоси шартнома бо муассисацои таълимк пулакк иҷро менамояд.
8. Идора цуқуқ дорад:
8.1.Дар асоси маводи ташхиси аттестатсионк дар мувофиқа бо Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон ва вазоратцои соцавк ба мақомоти дахлдори давлатк дар бораи бецтар кардани
фаъолияти органцои идоракунии муассисацои таълимк, мустацкам кардани қонуният ва интизом,
баланд бардекоштани сатци корцои таълиму сифати тайжр кардани таълимгирандагон таклифу
тавсияцо пешницод намояд.
8.2.Бо назардошти манфиатцои давлатк ва талаботи цуқуқк дархостцоеро, ки оид ба масъалацои
ташкилии муассисацои таълимии мавҷуда ва воцидцои сохтории онцо, кушодан ва ж дар онцо қатъ
кардану тайжр намудани кадрцо аз рӯйи самтцо ва ихтисосцои алоцида ба Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон дохиланд, дида барояд ва хулосаю таклифцо пешницод кунад.
8.3.Вобаста ба хусусиятцои муассисацои таълимк ва шаклцои таълимии арзжбишаванда ба мӯцлати
аз 1 то 5 сол ба онцо иҷозатнома дода метавонад.
8.4.Аз муассисацои таълимк ва органцои идоракунии онцо барои назорат, тафтиш ва экзпертизаю
аттестатсия кардан маводи заруриро талаб намояд.
8.5.Дар бораи боздоштани амали фармонцо ва амрцое, ки органцои идоракунии таълимгоццо ва
роцбарони муассисацои таълимк хилофи қонунцои амалкунанда, низомномацо ва цуҷҷатцои
(актцои) меъжрию цуқуқк баровардаанд, қарор карда, ба мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон барои тасдиқ пешницод намояд.
8.6.Дар вақти ошкор намудани вайронкуницо, сӯистеъмолкуницо, бемасъулиятк аз ҷониби
роцбарияти таълимгоццо ва воцидцои сохтории онцо ба Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон,
роцбарони органцои идоракунии маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк дар бораи мувофиқи
тартиботи маъмул ба онцо додани ҷазоцои интизомк ва ж аз вазифацояшон сабукдӯш кардан
таклифцо пешницод намояд.
8.7.Такмили ихтисоси кормандони Идораро дар давлатцои хориҷи дуру наздик ташкил намояд,
барои кормандони Хадамоти аттестатсионк ва комиссияи аттестатсионии назди идорацои
маорифи вилоятцо, шацру ноцияцо дар назди Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди
Вазорати маориф курсу семинарцо ташкил намояд.
8.8.Бо назардошти пешбинии илмии тараққижти соца, ки ба бецтаршавии сохтори маориф
нигаронида шудааст, дар назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон масъалацоеро гузорад,
ки онцо дар сатци Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон цаллу фасл мегарданд.
8.9.Оид ба масъалацое, ки ба салоцияташ дохил мешаванд, дар асоси қонунгузории Ҷумцурии
Тоҷикистон бо вазоратцо, идорацо ва органцои дахлдори давлатии идоракунии маорифи
мамлакатцои хориҷи кишвар робита дошта бошад.
8.10. Дар сохтораш шабакаи хурди компютерк ташкил намояд, ки он дорои заминацои
маълумотдицк, факсцо, почтаи электронк ва полиграфк бошад.
8.11.Дар нашрияцои марбутаи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон, дигар вазорату идорацо
натиҷацои тацлили фаъолияти таълимгоццо ва ҷамъбасти аттестатсияро ба табъ расонад, адабижти
илмию методии заруриро чоп намояд ва ба фурӯш барорад.
8.12. Дар кори мушовара ва дигар ҷаласацои вазоратцо, идорацо, шӯроцои (ҷаласацо) ректорони
мактабцои олк, коллеҷцо, техникумцое, ки ацамияти ҷумцуриявк доранд, мактабцои ғайридавлатк,
мактабцои мижнаи касбк, литсейцои касбк, омӯзишгоццои касбию техникк, донишкадацои
такмили ихтисосу азнавтайжркунии кадрцо, маркази ҷумцуриявии корцои беруназмактабк,
муассисацои таълимии вазорату идорацои қудратк, муассисацои таълимии беруназмактабк,
муассисацои таълимии муштараки байналмилалк, муассисацои таълимии хусуск, маҷлисцои
органцои идоракунии маорифи вилоятк, шацрк, ноциявк, ки масъалацои ба салоцияти Идора
дохилшавандаро барраск менамоянд, ширкат варзад.
9.Дар назди органцои идоракунии маорифи вилоятк, шацрк ва ноциявк бо мақсади ба низом
даровардани масъалацои аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадиции муассисацои таълимии
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минтақацо, дар асоси цисоби цоҷагк, хадамотцои аттестатсионк ташкил кардан мумкин аст
(сардори хадамот ба Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон цисобот медицад).
10.Ба Идора сардор, ки аз тарафи Вазири маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ба кор таъйин ва аз
вазифааш озод карда мешавад, роцбарк мекунад. Сардори Идора дар як вақт раиси Шӯрои Идора
мебошад. Сардори Идора ду ҷонишин дорад, ки онцо бо пешницоди ӯ аз тарафи Вазири маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон ба кор таъйин ва озод карда мешаванд. Сардори Идора қисми
ваколатцояшро ба ҷонишинцояш медицад. Сардори Идора барои иҷрои вазифацои ба зиммаи
Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
гузошташуда шахсан масъул буда, дар бораи кораш ба Шӯрои Идора ва дар назди Вазири
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон цисобот медицад.
11.Сардори Идора дар доираи салоцияти худ мувофиқи қонунцо ва дигар цуҷҷатцои меъжрии
амалкунанда доир ба масъалацои аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозатномадицк фармонцо,
дастурамалцо, нишондоду амрцо мебарорад.
12.Сохтор ва шумораи кормандони воцидии Идораро Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
тасдиқ мекунад. Дар айни замон, ба сардори Идора цуқуқ дода мешавад, ки вазифацои касбии
коркунон, сметаи хароҷоти дастгоци Идора, масъалацои вобаста ба натиҷанокии мецнати цар як
корманди Идора, аз ҷицати моддк цавасмандгардонии экспертцоро аз цисоби маблағцои худк ва
сарфашудаи фонди музди мецнат ба амал барорад ва харидани таҷцизоти кориро барои
кормандони Идора цаллу фасл намояд.
13.Дар Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон ба кор қабул кардани мудирони шӯъбацо, сарэксперту экспертцои пешбар бо тартиби
муқарраргардида дар асоси озмун ва қарордод сурат мегирад. Сардори Идора цуқуқ дорад, ки дар
байни озмунцо кормандонро бо фармон ба кор қабул намояд.
14.Сардори Идора цуқуқ дорад, ки аз цисоби маблағцои худк (аз рӯйи зарурат) дар асоси
шартнома ба шӯъбаи молиявию хоҷагк, кормандони хоҷагк, котиба ва дигар мутахассисонро
вобаста ба талаботи истецсолк ба кор қабул намояд.
15.Ба мақсади такмили фаъолияти хизмати давлатк, бецбуд, тайжркунк, хоста гирифтанд ва
ҷобаҷогузории кадрцо, таъмини мувофиқати онцо ба мансаби ишғолнамуда, цавасмандонии
камолоти дараҷаи касбк, баланд бардоштани сифат ва самаранокии кор, мунтазам гузаронидани
аттестатсияи хизматии давлатк, ба истиснои онцое, ки мансабцои категорияцои олк ва якумро
ишғол мекунанд, гузаронида мешавад.
Тартиб ва шароити гузаронидани аттестатсия тавассути қонунцо ва дигар санадцои меъжрии
цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешаванд.
16.Идора суратцисоб ва мӯцри худро дорад, ки дар он нишони давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон бо
номнависи худ бо забонцои тоҷикк ва руск тасвир гардидааст.
17.Идораи аттестатсияи муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
дар фаъолияти худ ба Вазири маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон итоат мекунад.
18.Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон танцо музди кори кормандони Идораи аттестатсияи
муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистонро аз цисоби буҷа
маблағгузорк менамояд, дигар намудцои хароҷотцо (сафарцои хизматк, харидории асбобу анҷом,
таъмири асоск ва ҷорк, цавасмандкунии моддк-то 40%-и даромади умумк, мавод барои
хизматрасонк ва тараққижт, иҷора, хизматцои пулакк ва ғайра) аз цисоби маблағцое, ки ба Идора
аз ҷониби муассисацои таълимк ба ивази кори иҷозатномадицк, аттестатсия, аккредитатсия ва
хадамот ворид мегардад, пардохта мешавад.

Вазири маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 15 октябри соли 2006
тасдиқ мекунам
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НИЗОМНОМАИ
Ражсати тацсилоти мижна, олии касбк
ва баъди муассисаи олии касбк
1. Қоидацои умумк
1. Ражсати тацсилоти мижна, олии касбк ва баъди муассисаи олии касбии Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон (минбаъд-Ражсат) воциди сохтории Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон мебошад. Ражсат мутобиқи вазифацои ба зиммаи Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон вогузоргардида фаъолият менамояд.
2. Ражсат фаъолияти худро дар асоси Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумцурии Тоҷикистон,
фармонцои Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, қарорцои Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон,
қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва
тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк», Низомномаи Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон ва Низомномаи мазкур ба роц мемонад.
2. Сохтори Ражсат
3. Ражсатро сардор роцбарк мекунад. Дар Ражсат цамчунин муовини сардори Ражсат, 2
сармутахассис, 2 мутахассиси пешбар ва 1 мутахассис фаъолият менамояд. Бахши стандарти
давлатк ва талабот ба кадрцо ба Ражсат шомил буда, дар он 2 нафар (1 мудири бахш сармутахассис ва 1 мутахассиси пешбар) кор мекунад.
3. Вазифацои Ражсат
4. Аз иҷрои қарорцои Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, дастуру супоришцои Дастгоци иҷроияи
Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар цуҷҷатцои ба
ражсат воридшуда цисобот тайжр намуда, барои татбиқи онцо нақша –чорабиницо тартиб медицад;
5. Иҷрои цуҷҷатцои меъжрк-цуқуқии соцаи маорифро назорат менамояд;
6. Татбиқи сижсати ягонаи давлатиро дар тайжр намудани мутахассисони тацсилоти мижна ва олии
касбидошта новобаста аз тобеияти идоравиашон назорат менамояд;
7. Сатци дониш ва тайжр намудани мутахассисони баландихтисоси дорои дониши мукаммали
назариявк ва амалии муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбиро мутобиқи Стандартцои
давлатии тацсилот мавриди санҷиш қарор медицад;
8. Такмили ихтисос, бозомӯзии устодон ва корцои илмк-методиро дар муассисацои тацсилоти
мижна ва олии касбк сарфи назар аз тобеияти идоравиашон тацти назорати ҷиддк қарор медицад;
9. Ба ҷаласаи мушовара, ҷаласацои назди Вазир, муовини Вазир цисобот, ахбор ва маълумотномацо
пешницод менамояд;
10. Дар тартиб додани нақшацои солона ва дурнамои шӯъбацои рӯзона ва ғоибонаи муассисацои
тацсилоти мижна ва олии касбк ширкат варзида, ба мактубу аризацои шацрвандон ҷавоб
менависад;
11. Оинномацо ва нақшацои таълимии муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбиро аз муоина
гузаронида, ба онцо хулоса менависад;
12. Дар кори шӯроцои илмк, комиссияцои илмк-методк ва комиссияи имтицони қабули
муассисацои тацсилоти мижна, олии касбк ва дар тақсимоти мутахассисони ҷавон ба ҷойи кор
иштирок мекунад;
13. Лоицаи фармонцоро оид ба тасдиқи раисони комиссияцои имтицони давлатк дар муассисацои
тацсилоти мижна ва олии касбк тация ва барои тасдиқ пешницод менамояд;
14. Дар гузаронидани семинарцо, комиссияцои илмк-методк, шӯроцо ва дар кори комиссияи
имтицони қабул ва тақсимоти мутахассисони ҷавон иштирок менамояд;
15. Иҷрои татбиқи барномацои давлатк, қонуни забон ва такмили омӯзиши забонцои русию
англисиро назорат мекунад;
16. Дар кори татбиқи қонунцо ва қарорцои Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон иштирок намуда, оид
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ба иҷрои онцо цисобот ва маълумотномацо тация намуда, ба ҷаласацои мушовара, назди Вазир, ва
муовинони Вазир барои муцокима пешницод менамояд;
17. Оид ба масъалацои рушду инкишофи тацсилоти мижна ва олии касбк таклифцо пешницод
мекунад;
18. Тартиби гузаронидани донишҷӯжнро аз як муассисаи тацсилоти олии касбк ба муассисаи
тацсилоти олии касбии дигар муайян ва назорат менамояд.
4. Самтцои асосии фаъолияти Ражсат
19. Сижсати Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистонро дар соцаи тацсилоти мижна, олии касбк ва баъди
муассисаи олии касбк муайян менамояд;
20. Цуҷҷатцои цуқуқиву меъжриро дар соцаи тацсилоти мижна, олии касбк ва баъди муассисаи олии
касбк тация менамояд;
21. Фаъолияти таълимию тарбиявк ва илми методиро дар муассисацои тацсилоти мижна, олии
касбк ва баъди муассисаи олии касбк назорат менамояд.
22. Иҷрои нақша ва барномацои таълимиро дар муассисацои тацсилоти мижна, олии касбк ва
баъди муассисаи олии касбк назорат менамояд.
23. Иҷрои қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф» ва «Дар бораи тацсилоти олии
касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк»-ро дар муассисацои тацсилоти олии
касбк назорат менамояд.
5. Цуқуқцои Ражсат
24. Аз вазифацое, ки дар тобеияташон муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбк доранд, тибқи
таъиноти муқарраргардида маводцои зарӯриеро, ки барои кори ражсат лозиманд, талаб намояд;
25. Тибқи муқаррароти мавҷуда бо ташкилот ва муассисацои ҷумцуриявк аз рӯи масъалацои дар
салоцияташ буда мукотиба намояд;
26. Нақша ва барномацои таълимии муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбиро сарфи назар аз
тобеияти идоравиашон аз рӯи равия ва ихтисосцо аз муоина гузаронида, барои тасдиқ пешницод
намояд;
27. Бо тартиби муқарраргардида лоицаи низомномацо, дастурамалцо, стандартцо ва дигар
санадцои меъжрию цуқуқии муассисацои тацсилоти мижна ва олиии касбиро тация кунад;
28. Фаъолияти муассисацои тацсилоти мижна ва олии касбиро дар цамкорк бо Департаменти
аттестатсия, аккредитатсия ва иҷозат-номадиции муассисацои таълимии назди Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон месанҷанд, дар тайжр намудани мутахассисон жрии амалк мерасонанд ва
таҷрибаи пешқадами онцоро ҷамъбаст ва барраск кунад;
29. Татбиқи технологияи нави таълим ва равандцои инноватсиониро дар муассисацои тацсилоти
мижна ва олии касбк сарфи назар аз тобеияти идоравиашон ҷорк ва назорат намояд.

Бо қарори мушовараи Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
тацти рақами 1/4 аз январи соли 1995 тасдиқ шудааст.

НИЗОМНОМАИ
Шӯрои ректорони мактабцои олии
Ҷумцурии Тоҷикистон
1. Шӯрои ректорони мактабцои олии Ҷумцурии Тоҷикистон Шӯрои ректорони мактабцoи олии
Ҷумцурии Тоҷикистон (минбаъд - Шӯрои ректорон) мақoмоти давлатк - ҷaмъиятии идоркунии
маълумоти олк дар Ҷумхурии Тоҷикистон мебошад.
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2. Шӯрои ректорон бо мақсади мутобиқ гардонии фаъолияти мактабцoи олк оид ба масъалацои
инкишофи маълумоти олк, ҷамъбаст ва пaцн намудани таҷрибаи пешқадам дойр ба ташкили
раванди таълим, корцoи илмк, такмили ихтисоси кадрцoи илмк-педагогк, баланд бардоштани
сохтори маълумоти муттасил, инчунин цимояи иҷтимоии аъзожни коллективи мактабцoи олк ва
вусъати таъсири мактаби олк ба инкишофи иҷтимок-иқтисодк ва маърифатии инкишофи ҷoмеа
таъсис дода мешавад. Самти асосии фаъолияти Шӯрои ректорон чунин аст:
- тацияи пешницoдцo оид ба муайян намудани сижсат дар бopaи маълумоти олк, ки ба такмили
минбаъдаи раванди таълим, инкишофи илм ва бецтар гардидани заминаи моддк- техникии
мактабцoи олк нигарoонида шуда бошад;
- тацияи чорабиницo оиди татбиқи қoнунцo карорцoи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, санадцoи
меъжрк-цуқуқии Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи маълумоти олк;
- мутобиқгардонии барномацoи маҷмӯк, мусоидат намудан барои истифодаи натиҷаи онцo дар
соцацoи истецcолк ва иҷтимоию инкишофи корцoи илмии донишҷӯжн;
- ташкили конференсияцо, семинарцо ва дигар чорабиницои таълимк, илмк-методк доир ба
масъалацoи маълумоти олк ва илм бо мақсади такмили ихтисоси кадрцoи илмк-педагогк ва дигар
кормандони мактабцoи олй;
- иштирок намудан дар литсензиякунонк ва аттестатсияи мактабцои олк бо пешницoди Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон;
- мусоидат намудан ба фаъолгардонии донишҷӯжн ва кормандони илмк-педагогк, инкишофи
якҷoяи мактабцои олк ва муассисaцoи илмк дар соцаи бозомузк ва такмили ихтисоси мутахассион
ва тадқиқоти илмк;
-тацкими алоқаи мактабцои олк бо ташкилотцoи давлатк, хусуск ва дигар ташкилотцo оид ба
масъалацои тайжр намудани донишҷӯжн, таъмин намудани хатмкунандагони мактабцои олк бо
ҷoйцoи кор;
- мутобиқ гардонидани фаъолияти мактабцои олк оид ба интихоби касб ва кор бо ҷавонони
лажқатманд;
- тацияи чорабиницo ва пешницодот оид ба иншоотцои мактабцoи олк, бецтар гардидани вазъи
иҷтимоии донишҷӯжн, аспирантцо, докторантцо, омӯзгорон ва дигар кормандони мактабцои олк;
- мутобиқ гардонидани фаъолияти мактабцои олк оид ба инкишоф ва мустацкам намудани
зиминаи моддк-техникк, иншоотцои маданк, маишк, варзишк, тиббк ва фарцангк;
- мустацкам намудани цамкорк ва инкишофи равобити байналхалқии мактабцoи олк;
- аз муоина (экспертиза) гузаронидани лоицацои санадцои меъжрк цуқуқии вобаста ба масъалацои
маълумоти олк бо супориши Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон;
- мувофиқаи рӯйхати номзадцо барои гирифтани идрорпулии Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон;
- мутобиқгардонии фаъолияти мактабцoи олк оид ба пацн намудани донишцo дар байни ацoлк;
- цамкорк бо Академияи илмцoи Ҷумцурии Тоҷикистон, академияи соцавк, иттифоқцoи касаба,
фондцо ва ғайрацо;
- татбиқ ва цимояи цуқуқу озодицои шацрвандк, иҷтимoк-иқтисодк ва касбии омӯзгорон ва дигар
кормандони мактабцoи олк;
- цамкорк оид ба баланд бардоштани мақoми иҷтимоии ректорон ва дигар мақoмоти
роцбарикунандаи мактабцoи олк;
- расонидани хидмати иттилоотк ва консултативк ба корхонацo, муассисацo, ташкилотцo ва
шацрвандон оид ба масъалацoи фаъолияти мактабцoи олк.
4. Шӯрои ректорон дар фаъолияти худ ба Қoнуни Ҷумцурии Тоҷикистон "Дар бораи маориф",
Низомнома, санадцoи меъжрк-цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, қарорцои мушовараи Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ва фармонцoи Вазири маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон такя
мекунад. Ин низомнома самтцои кори Шӯрои ректорон, салоцият ва сохтори онро муайян
мекунад.
5. Шӯрои ректорон ба қарори Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон дар цoлати мавҷудияти
на камтар аз се мактаби олк таъсис (барцам) дода мешавад.
6. Ба цайати Шӯрои ректорон аз рӯи вазифа ректорони мактабцoи олии давлатк новобаста аз
тобеъияти идоравк, ректорони мактабцoи олии ғайридавлатии аз аккредитатсияи давлатк
гузашта, инчунин, раиси Шӯрои директорони мактабцои мижнаи касбии Ҷумцурии Тоҷикистон
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дохил мешаванд.
Низомномаи Шӯрои ректорон, дар мувофиқа бо Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон дар
маҷлиси Шӯрои ректорон тасдиқ карда мешавад.
Бо қарори мушовараи
Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 26 майи соли 2006
№ 18/3 тасдиқ шудааст
НИЗОМНОМАИ
Шӯрои олимони муассисаи тацсилоти
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон
Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»,
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд
аз муассисаи олии таълимк», «Низомномаи намунавк оид ба муассисаи таълимии тацсилоти
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон» ва дигар санадцои меъжриву цуқуқии соцаи маориф
тация шудааст.
1.Шӯрои олимон бо мақсади баррасии масъалацои асосии фаъолияти таълимию тарбиявк, илмию
методк ва молиявию хоҷагидории муассисаи тацсилоти олии касбк дар назди ректор таъсис дода
мешавад.
2.Вазифацои асосии Шӯрои олимон:
- муттацид намудан ва самаранок истифода бурдани нерӯи илмк, таълимк ва методии цайати
профессорону омӯзгорон ва кормандони муассисаи тацсилоти олии касбк;
- дар амал татбиқ намудани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистсн «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи
олии таълимк», «Низомномаи намунавк оид ба муассисаи таълимии тацсилоти олии касбии
Ҷумцурии Тоҷикистон», низомномаи мазкур ва дигар асноди меъжриву цуқуқии соцаи маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон;
- татбиқи амалии фармону дастур ва қарорцои цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон, вазорату идорацои соцавк ва мақомоти болок ҷицати таъмини
тайжр намудани мутахассисони баландихтисос барои самтцои мухталифи иқтисодижт;
- мусоидат намудан ҷицати тайжр кардани кадрцои илмию омӯзгорк, амалигардонк ва рушди
минбаъдаи тадқиқоти илмк, инкишофи корцои таълимию методк ва тарбиявк дар байни
донишҷӯжн;
- назорат аз болои иҷрои қарорцои қабулшуда.
3.Раисии Шӯрои олимони муассисаи тацсилоти олии касбиро ректори муассисаи тацсилоти олии
касбк ба ӯцда дорад.
4.Шӯрои олимон дар цайати зерин ташкил карда мешавад:
- цайати асосии Шӯрои олимон: ректор, ноибони ректор, деканцои факултетцо, мудирони
кафедрацои умумидонишгоцк, мудири китобхона, мудирони шӯъбацои таълим ва илм, мудири
шӯъбаи аспирантура, намояндагони созмонцои ҷамъиятк, намояндагони дигари муассисаи
тацсилоти олии касбк, ки 50 фоизи цайати умумии Шӯрои олимонро ташкил медицанд, аз ҷониби
ректори муассисаи тацсилоти олии касбк муайян карда мешавад.
- мудирони кафедрацои факултет, намояндагони цайати профессорону омӯзгорон, ки аз ҷониби
Шӯрои олимони факултет пешбарк мешаванд, (ба цайати намояндагони факултетцо кормандони
илмк, докторантцо, аспирантцо низ шомил шуда метавонанд) 50 фоизи цайати умумии Шӯрои
олимонро ташкил медицанд.
5.Цайати Шӯрои олимонро ректори муассисаи тацсилоти олии касбк тибқи фармон ба мӯцлати 3
(се) сол тасдиқ менамояд. цангоми аз цайат баромадан (бозхондан)-и аъзои Шӯрои олимон то
анҷоми мӯцлати салоцияти Шӯро, пурра кардани цайати он дар оғози соли тацсил бо цамон

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

тартибе, ки Шӯрои олимон ташкил карда мешавад, сурат мегирад.
6.Шӯрои олимони муассисаи тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон:
- доир ба ташкили ҷаражни таълиму тарбия, корцои илмию тадқиқотк, фаъолияти молиявк ва
хоҷагидорк қарор қабул менамояд;
- натиҷацои фаъолияти солонаи таълимк ва илмиву тадқиқотиро ҷамъбаст намуда, барои бецтар
намудани онцо тавсия медицад;
- цисоботи фаъолияти таълимк, илмию тадқиқотк ва корцои тарбиявии тайжр кардани
мутахассисон (дар факултетцо) ва фаъолияти ҷамъиятцои илмии дар назди муассисаи тацсилоти
олк қарордоштаро мешунавад;
- масъалацои таъсис намудан ва бастани факултетцо, кафедрацо, озмоишгоццои илмк ва
номгузории онцоро чун қоида бо назардошти тацкимбахшии онцо, бунжди коллективцое, ки
метавонанд вазифацои дар назди муассисаи таълимк истодаро дар маҷмӯъ иҷро намоянд, цаллу
фасл менамояд;
- нақшацо ва барномацои таълимии тайжр кардани мутахассисонро тасдиқ намуда, номгӯйи
барномацоеро, ки тарбияи махсуси мутахассисонро дар цаҷми 15 фоизи цаҷми умумии вақти
тацсил барои инъикоси фаврии дастовардцои навтарини илму техника дар мазмуни таълим,
инчунин хусусиятцои кори ояндаи мутахассис муайян шудаанд, муқаррар ва тасдиқ менамояд;
- масъалацои ташкили раванди таълим аз ҷумла тағйири таносуби машғулиятцои гуногуни
таълимиро танзим намуда, инкишофи корцои мустақилона ва амалии донишҷӯжнро пешбинк ва
цаллу фасл менамояд;
- меъжрцои намунавии вақтро барои цисоби цаҷми умумии корцои таълимк, ки аз ҷониби цайати
профессорону омӯзгорон иҷро мешаванд, тағйир медицад ва пурра мегардонад;
- номзадцоро барои даржфти идрорцои номк ва инчунин идрорцои Шӯрои олимон аз ҷумлаи
донишҷӯжни аълохони муассисаи тацсилоти олии касбк ва аспирантон тавсия менамояд;
- барои гузаронидани чорабиницои дар боло зикргардида захирацои молиявк ва мецнатиро тасдиқ
мекунад;
- дар асоси арзжбии самаранокии фаъолияти илмию ташкилии шӯъбацои таълим ва илм доир ба
мувофиқи мақсад будан ва ж барцам додани онцо қарор қабул менамояд;
- номзадцоро барои дохил шудан ба докторантура, аспирантураи яксола, гузаронидан ба
вазифацои ходими хурд ва калони илмк, инчунин додани рухсатии эҷодии 3-моца, 6-моца ва
яксола барои ба анҷом расонидани рисолацои номзадк ва докторк, таълифи китобцои дарск ва
дигар васоити таълимк, тавсия намуда, мавзӯи рисолацои номзадиву докториро тасдиқ менамояд;
- барои ишғоли вазифацои озоди профессорию омӯзгорк, вазифацои илмк ва мудирони
кафедрацо озмун мегузаронад.
- харҷномаи даромад ва хароҷоти ғайрибуҷавии муассисаи тацсилоти олии касбиро муцокима ва
тасдиқ намуда, цисоботи солонаи иҷрои харҷномаи мазкурро мешунавад ва хулосагирк мекунад;
- цисоботи фаъолияти молиявию хоҷагии муассисаи тацсилоти олии касбиро мешунавад;
- масъалацои дигари ба фаъолияти муассисаи тацсилоти олии касбк марбутро барраск менамояд.
7.Фаъолияти Шӯрои олимон мутобиқи нақшае, ки барои цар як нимсола тация мегардад, сурат
мегирад. Нақшаи кории Шӯрои олимонро ректори муассисаи тацсилоти олии касбк пас аз
баррасии он дар Шӯрои олимон тасдиқ менамояд.
8. Қарорцои Шӯрои олимони муассисаи тацсилоти олии касбк оид ба цамаи масъалацои
таълимиву илмк бо роци овоздиции ошкоро, бо ҷонибдории аксарият қабул карда мешавад, вале
цангоми гузаронидани озмун барои ишғоли вазифаи мудири кафедра вазифаи озоди цайати
устодону омӯзгорон ва цайати илмк, додани унвонцои дотсент, ходими калони илмк ва профессор
овоздицк тибқи тартиби муқарраргардида (пинцонк) сурат мегирад.
9.Қарори Шӯрои олимон аз тарафи ректори муассисаи тацсилоти олии касбк ба тасвиб расонида
шуда, цукми воқек мегирад.
10.Қарори Шӯрои олимон дар цалли масъалацои ишғоли вазифа он гоц қабул карда мешавад, ки
агар ба тарафдории он аз се ду циссаи аъзои Шӯрои олимон, ки дар ҷаласа цузур доранд, овоз
дицанд.
11.Цангоми баробар шудани овозцо ж нагирифтани миқдори зарурии овозцои аъзои Шӯрои
олимон пас аз фосилаи як моц дар ҷаласаи навбатк масъалаи мазкур аз нав муцокима гардида,

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

мавриди овоздицк қарор дода мешавад.
12.Ҷаласацои Шӯрои олимон дар суратҷаласа қайд карда мешавад. Ба суратҷаласа раиси Шӯро ва
котиби он имзо мегузоранд.
13.Раиси Шӯрои олимон иҷрои мунтазами қарорцои Шӯрои олимонро зери назорат гирифта,
роҷеъ ба он цар се моц як маротиба дар ҷаласаи Шӯрои олимон гузориш медицад.
14.Ректори муассисаи тацсилоти олии касбк дар мувофиқа бо муассис ва бо ризоияти Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон дар цолатцои зерин метавонад қарори Шӯрои олимонро бекор
намояд:
- агар қарори қабулшуда хилофи қонунцои Ҷумцурии Тоҷикистон ва фармону қарорцои
мақомоти болок бошад;
- агар қарори қабулшуда ба ҷаражни таълиму тарбия ва фаъолияти илмию методии муассисаи
тацсилоти олии касбк зараровар бошад.
Бо қарори мушовараи Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
№ 8/5 аз 13 апрели соли 2006
тасдиқ шудааст
НИЗОМНОМАИ
шӯъбаи кадрцои муассисаи тацсилоти
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон
Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»,
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд
аз муассисаи олии таълимк», «Низомномаи намунавк оид ба муассисаи таълимии тацсилоти
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон» ва дигар санадцои меъжриву цуқуқии соцаи маориф
тация шудааст.
1. Шӯъбаи кадрцо ҷузъи таркибии муассисаи тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон буда,
дар асоси Оинномаи муассисаи тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон ва цамин
Низомнома амал намуда, дар фаъолияти хеш меъжрцои амалкунандаи цуқуқк ва фармонцои
ректори муассисаи тацсилоти олии касбиро ба роцбарк мегирад.
2. Вобаста ба шумораи кормандон ва цаҷми кор дар назди шӯъба бахшцои Ҷудогона ташкил
мешавад.
3. Шӯъбаи кадрцо вазифадор аст:
- интихоб ва Ҷобаҷогузории кадрцои маъмурк - идоракунк, илмк, педагогк, муцандиск, техникк,
цайати жрирасону хизматрасони таълимк ва хоҷагидорк;
- жрк расонидан ба ражсати муассисаи тацсилоти олии касбк дар мустацкам намудани интизоми
истецсолк - мецнатк ва риояи қонунгузории мецнат;
- ба расмият даровардани (қабул, ҷойивазкунк ва хориҷ намудани кормандони муассисаи
тацсилоти олии касбк) фармонцои ректор, инчунин омода ва пешницод намудани цуҷҷатцои
кормандон ба вазифацое, ки дар ваколати органцои болок қарор доранд ва аз тарафи онцо тасдиқ
мешаванд;
- ба низом даровардани парвандацои шахсии омӯзгорон, корман-дони маъмурк ашхоси жрирасони
корцои таълимк ва хоҷагидорк;
- омода намудани цисоби омории цайати кадрии муассисаи тацсилоти олии касбк ва такмили
ихтисоси онцо;
- иштирок дар кори комиссияи тарификатсионк ва дар асоси цуҷҷатцои меъжрк - цуқуқк тация
намудани лоицаи фармонцо дар бораи муқаррар намудани моцонаи кормандони муассисаи
тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон;
- дар цамкорк бо бахши таҷрибаомӯзк гузаронидани тақсимоти мутахассисони ҷавон, тайжр
намудан ва ба онцо додани цуҷҷатцои хатми муассисаи тацсилоти олии касбк;
- иштирок дар кори комиссияи аттестатсионк;
- тайжр намудани цуҷҷатцои зарурк барои кормандоне, ки ба сафари хидматк фиристода
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мешаванд;
- омода сохтани парвандацои шахсии кормандон ва маълумот-номацои зарурк дар бораи онцо;
- ба цисоб гирифтани ӯцдадории царбии цайати кормандон ва ба хизмати царбк омода сохтани
цуҷҷатцои онцое, ки ба синни хизмати царбк расидаанд (дар цолати набудани сохтор ва ж шахси
барои ин кор таъйингардида);
- тайжр намудани цуҷҷатцои зарурк барои муқаррар намудани нафақаи кормандони муассисаи
тацсилоти олии касбк дар якҷоягк бо иттифоқи касаба;
- омода ва пешницод намудани цуҷҷатцои кормандони муассисаи тацсилоти олии касбк барои
сарфароз гардонидан бо мукофотцои соцавк ва давлатк.
4. Кормандони шӯъбаи кадрцо вазифадоранд пайваста дараҷаи тахассус ва савияи дониши хешро
баланд бардоранд.
5. Сардори шӯъбаи кадрцо аз ҷониби ректор ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод карда мешавад.
6. Сардори шӯъбаи кадрцо барои цифз ва бақайдгирии цуҷҷатцои ницоии хатмкунандагони
муассисаи тацсилоти олии касбк мувофиқи қонун ва меъжрцои цуқуқии амалкунанда ҷавобгар аст.

Бо қарори мушовараи Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 13 апрели соли 2006
№ 8/6 тасдиқ шудааст
НИЗОМНОМАИ
шӯъбаи коргузории муассисаи тацсилоти
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон
Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»,
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд
аз муассисаи олии таълимк», «Низомномаи намунавк оид ба муассисаи таълимии тацсилоти
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон» ва дигар санадцои меъжриву цуқуқии соцаи маориф
тация шудааст.
1. Қоидацои умумк.
1.1.Шӯъбаи коргузорк сохтори мустақили муассисаи тацсилоти олии касбк буда, фаъолияти он
дар асоси Оинномаи муассисаи тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон ва Низомномаи
мазкур ба роц монда мешавад.
1.2.Шӯъбаи коргузорк дар фаъолияти хеш Низомномаи намунавк оид ба муассисаи таълимии
тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон, фармонцои Вазири маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон, роцбарияти муассисаи тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон ва санадцои
меъжрию цуқуқии амалкунандаи коргузориро ба роцбарк мегирад.
1.3.Шӯъбаи коргузорк вобаста ба теъдоди кормандон ва цаҷми кор метавонад бахшцои зеринро
созмон дицад: умумк, ирсоли мактубцо, цисобу бақайдгирии мактубцо, назорат, тацияи фармонцо,
цуруфчинцо, бойгонк ва ғайра. Воциди кории шӯъбаи коргузорк бо пешницоди ректори муассисаи
тацсилоти олии касбк дар мувофиқа бо муассис вобаста ба теъдоди умумии коргарон, фонди
музди мецнат ва маблағгузорк бо хароҷоти маъмурк – идоравк тасдиқ карда мешавад.
2. Вазифацои асоск:
2.1.Ба роц мондан ва такмил додани коргузорк дар муассисаи тацсилоти олии касбк;
2.2.Ташкили дурусти цисоб ва бақайдгирии мактубцо;
2.3.Назорати иҷрои саривақтии цуҷҷатцо ва фармоишцои ташкилоти болок, роцбарияти
муассисаи тацсилоти олии касбк ва аризаю пешницодцои шацрвандон;
2.4.Ташкил ва ба роц мондани тарзи дурусти истифодабарии цуҷҷатцо ва нигоцдории цуҷҷатцои
мӯцлати истифодабариашон баитмомрасида;
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2.5.Шӯъбаи коргузориро мудир роцбарк мекунад. Мудири шӯъбаи коргузорк аз тарафи ректори
муассисаи тацсилоти олии касбк таъйин ва аз вазифа озод карда мешавад.
3. Мудири шӯъбаи коргузорк цуқуқ дорад:
- масъалацои коргузориро ба роц монда, иҷрои цуҷҷатцоро назорат намояд;
- аз болои кори бойгонк назорат бурда, ба он супориш дицад;
- аз дигар шӯъбацои сохторк оид ба иҷрои цуҷҷатцо, пешницоду аризацои шацрвандон цисобот
талаб намояд.
3.1.Шӯъбаи коргузорк дорои мӯцри мудаввари бенишон буда, он дар ихтижри мудири шӯъба
қарор мегирад.
4.ӯцдадорицои мудири шӯъбаи коргузорк:
- қабулу ирсоли цуҷҷат ва мактубцо;
- бақайдгирии саривақтк, цисобу ҷобаҷогузорк ва ба роцбарияти муассисаи тацсилоти олии касбк
пешницод намудани цуҷҷату аризацои шацрвандон, назорати доимк аз болои иҷрои онцо;
- бо фармону дастурцо шинос намудани кормандони муассисаи тацсилоти олии касбк;
- ба роцбарият пешницод намудани маълумот оид ба коргузорк ва назорат аз болои иҷрои он;
- кӯмаки методк оид ба тарзи коргузорк дар сохторцои дигари муассисаи тацсилоти олии касбк;
- пешницоди мушаххас оид ба такмили цуҷҷатнигорк, ворид сохтан ва истифода бурдани
технологияи нав дар шӯъба;
- такмили ихтисос, тацияи дастурцо оид ба вазифацои хидматии кормандони шӯъбаи коргузорк.
Бо қарори мушовараи Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон
аз «___» _______соли 2006
№__ тасдиқ шудааст
НИЗОМНОМАИ
нуқтаи таълимию машваратии муассисаи
тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон
(филиалцо, факултетцо ва зершӯъбацо)
Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»,
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд
аз муассисаи олии таълимк», «Низомномаи намунавк оид ба муассисаи таълимии тацсилоти
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон» ва дигар санадцои меъжриву цуқуқии соцаи маориф
тация шудааст.
1. Нуқтаи таълимию машваратии муассисаи тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон
(филиалцо, факултетцо ва зершӯъбацо) ҷузъи таркибии муассисаи тацсилоти олии касбии тацсили
ғоибона мебошад ва он бо мақсади расонидани жрии таълимию методк ба донишҷӯжни шӯъбаи
ғоибонаи муассисаи тацсилоти олии касбк таъсис дода мешавад. Самти фаъолияти нуқтаи
таълимию машваратк бевосита ба такмил додани савияи дониш ва мацорату малакаи касбии
донишҷӯжни ғоибхон равона карда мешавад.
2.Нуқтаи таълимию машваратк дар шацру ноция ва минтақацои ацолинишин бо назардошти
мавҷудияти пояи моддию техникк ва таъмини он бо мутахассисони социбмаълумот барои
пешбурди корцои таълимк, тарбиявк, илмию методк таъсис дода мешавад.
3.Нуқтаи таълимию машваратии муассисаи тацсилоти олии касбк цамон вақт таъсис дода
мешавад, ки агар дар он на камтар аз 200 нафар донишҷӯжни ғоибхон тацсил мекарда бошанд.
4.Нуқтаи таълимию машваратии муассисаи тацсилоти олии касбк бо қарори Шӯрои олимон ва
ризояти муассис дар мувофиқа бо Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон таъсис дода мешавад.
5.Макони Нуқтаи таълимию машваратк аз ҷониби муассисаи тацсилоти олии касбк ва мақомоти
иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк муайян шуда, суроғаи он бо муассис ва Вазорати маорифи
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Ҷумцурии Тоҷикистон мувофиқа карда мешавад.
Нуқтаи таълимию машваратиро дар назди муассисаи тацсилоти олии касбк низ таъсис додан
мумкин аст.
6.Нуқтаи таълимию машваратии муассисаи тацсилоти олии касбк дар раванди фаъолияти худ
метавонад биноцои таълимию озмоишгоц, осорхонаву китобхона ва дигар васоити таълимию
жрирасонро мавриди истифода қарор дицад.
7.Нуқтаи таълимию машваратии муассисаи тацсилоти олии касбк ба донишҷӯжни муассисаи
тацсилоти олии касбии тацсили ғоибона ва донишҷӯжни ғоибхони дигар муассисацои тацсилоти
олии касбк (чунин донишҷӯжн метавонанд бо ризоияти ректорони цар ду муассисаи тацсилоти
олии касбк новобаста аз тобеияти идоравиашон аз он истифода баранд) метавонад жрии
таълимию методк расонад.
8. Нуқтаи таълимию машваратии муассисаи тацсилоти олии касбк метавонад ташкил ва
гузаронидани корцои таълимк ва илмию методии зеринро ба роц монад:
а) консултатсия;
б) хондани лексияцо дар мавзӯъцои гуногун;
в) гузаронидани семинарцо, машғулиятцои амалк.
9.Шаклцои дигари фаъолияти таълимию методии нуқтаи таълимию машваратии муассисаи
тацсилоти олии касбк аз ҷониби вазорату идорацое, ки таълимгоццо доранд, вобаста ба цайати
мутахассисони соцавк ва пояи моддию таълимк муайян карда мешаванд.
10.Роцбарияти нуқтаи таълимию машваратии муассисаи тацсилоти олии касбиро мудири он ба
ӯцда дорад, ки ӯ аз ҷониби ректори муассисаи тацсилоти олии касбк таъйин карда мешавад.
Мудири нуқтаи таълимию машваратии муассисаи тацсилоти олии касбк аз цисоби кормандоне,
ки дорои тацсилоти олк, таҷрибаи кори педагогк, таълимию методк ва ташкилк мебошанд,
таъйин карда мешаванд.
11. ӯцдадорицои мудир:
- ташкил ва ба роц мондани раванди таълимию методк мутобиқи банди 8-и Низомномаи мазкур
ва назорати иҷрои онцо;
- таъмини донишҷӯжн бо китобцои дарск, дастурцои таълимк ва методк;
- назорат аз болои иҷрои корцои таълимию методк ва илмиву тадқиқотии донишҷӯжн;
- назорати иҷрои нақшаю барномацои таълимк;
- бо мақсади муцайж намудани шароити корк барқарор намудани робита бо ташкилоту
муассисацое, ки дар онцо донишҷӯжни ғоибхон фаъолият мекунанд;
- тавассути васоити ахбори умум гузаронидани корцои фацмондадицк дар байни коргарон,
хизматчижн ва шацрвандон роҷеъ ба қоидацои қабули донишҷӯжн ба муассисацои тацсилоти олии
касбии Ҷумцурии Тоҷикистон;
- таъмини нуқтаи таълимию машваратк бо таҷцизот ва асбобу анҷоми зарурк;
- пешницоди саривақтии цисобот оид ба фаъолияти нуқтаи таълимию машваратк.
- цайати профессорону омӯзгорони кафедрацои муассисаи тацсилоти олии касбк барои пешбурди
фаъолият дар нуқтацои таълимию машваратк вобаста карда мешаванд.
12.Мудири нуқтаи таълимию машваратк фаъолияти хоҷагию молиявиро дар асоси ваколатномае,
ки аз тарафи ректори муассисаи тацсилоти олии касбк ба ӯ дода шудааст, анҷом медицад.
13. Мудири нуқтаи таълимию машваратк ба муассисаи тацсилоти олии касбк оид ба корцои
таълимию методк, оморк ва ғайра тибқи тартиби муқарраргардида цисобот пешкаш менамояд.
14.Воциди кории нуқтаи таълимию машваратк аз тарафи ректори муассисаи тацсилоти олии
касбк дар мувофиқа бо муассис ва ризоияти Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ
карда мешавад.
15.Нуқтаи таълимию машваратк дар асоси Низомномаи мазкур ва санадцои меъжрию цуқуқии
соцаи маориф фаъолият менамояд.
Бо қарори мушовараи
Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон
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аз 13 апрели соли 2006
№ 8/9 тасдиқ шудааст
НИЗОМНОМАИ
факултети муассисаи тацсилоти
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон
Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»,
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд
аз муассисаи олии таълимк», «Низомномаи намунавк оид ба муассисаи таълимии тацсилоти
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон» ва дигар санадцои меъжриву цуқуқии соцаи маориф
тация шудааст.
1.Факултет ҷузъи таркибии сохтори таълимк, тарбиявк, илмк ва маъмурии муассисаи тацсилоти
олии касбк буда, тибқи қарори Шӯрои олимони муассисаи тацсилоти олии касбк бо ризоияти
муассис дар сурати мавҷуд будани пояи моддию техникк ва илмию фарцангк мувофиқ ба меъжрцо
таъсис дода мешавад.
2.Факултет дар муассисаи тацсилоти олии касбк тибқи Низомномаи мазкур таъсис дода шуда, дар
асоси он фаъолият менамояд.
3.Факултет вазифацои зеринро иҷро мекунад:
- тайжр намудани кадрцои баландихтисос аспирант ва докторантцо;
- ба роц мондани низоми таълим, тарбия, такмили ихтисоси устодон ва кормандони техникию
жрирасон;
- пешбурди фаъолияти таълимк, тарбиявк, илмию методк ва илмию тадқиқотк.
4.Факултети муассисаи тацсилоти олии касбк дар назди муассисацои калони истецсолк, корхона,
ташкилот ва муассисацои таълимии минтақацои гуногун таъсис дода мешавад.
5.Факултет мутахассисонро дар истецсолот ва ҷудо аз истецсолот тайжр менамояд.
6.Барои ташкили корцои самараноки таълимк ва тарбиявк дар сохтори факултет шӯъбацои
гуногун созмон дода мешаванд.
7.Факултет озмоишгоццо, кафедрацо (тахассуск, умумитаълимк ва умумиҷамъиятк)-и муассисаи
тацсилоти олии касбиро муттацид месозад.
8.Факултет дар сурате таъсис дода мешавад, ки агар дар шакли таълими рӯзона на камтар аз 200
донишҷӯ, дар шакли таълими шабона на камтар аз 400 донишҷӯ ва дар шакли таълими ғоибона на
камтар аз 500 донишҷӯ дошта бошад.
Эзоц: Цангоми дар факултет тацсил намудани донишҷӯжни таълими рӯзона, шабона ва ғоибона
чунин таносуб ба инобат гирифта мешавад: миқдори донишҷӯжни таълими рӯзона барои ташкил
намудани факултет 1:1, шабона 0,5:1 ва ғоибона 0,4:1.
9.Роцбарии факултетро декан ба ӯцда дорад. Декани факултетро ректори муассисаи тацсилоти
олии касбк дар мувофиқа бо муассис ва ризоияти Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон аз
ҷумлаи устодони унвони илмидошта ба муддати 4 сол ба вазифа таъин ва аз вазифа озод
менамояд.
10.Ба вазифаи декани факултет номзади илм, дотсент ба муддати на зижда аз як мӯцлат, доктори
илм, профессор ба муддати на зижда аз ду мӯцлат пайи цам таъин карда мешавад.
11.Декани факултети муассисаи тацсилоти олии касбк, ки мӯцлати деканиаш тибқи муқаррароти
банди 9 ва 10-уми Низомномаи мазкур гузаштааст, цуқуқи минбаъд декан таъин шудан надорад.
12.Мацдудияти синну солк цангоми таъини декани факултет тибқи муқаррароти кодекси мецнати
Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
13.Фаъолияти цамасолаи декани факултет бо роци анкетагузаронк дар байни донишҷӯжн ва
кормандони он аз тарафи ражсати муассисаи тацсилоти олии касбк муайян карда мешавад.
14.Вазифа ва ӯцдадорицои декани факултет мувофиқи Оинномаи муассисаи тацсилоти олии касбк
ва Низомномаи мазкур муайян карда мешавад.
15.Иҷрокунандаи вазифаи декани факултет то 3 моц иҷозат дода мешавад.
16.Дар факултет барои амалк сохтани фаъолияти таълимк, илмк, тарбиявк ва маъмурк Шӯрои
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олимони факултет таъсис дода мешавад.
17.Фаъолияти Шӯрои олимони факултет тибқи Низомномаи Шӯрои олимони факултети
муассисаи тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон ба роц монда мешавад.
18.Роцбарии Шӯрои олимони факултетро декани факултет ба ӯцда дорад.
19.Декани факултет мувофиқ ба миқдори донишҷӯжн дар ихтижри худ муовинон дорад:
- муовини декани факултет оид ба корцои таълим;
- муовини декани факултет оид ба корцои тарбия;
- муовини декани факултет оид ба корцои илмк;
- муовини декани факултет оид ба таълими ғоибона.
20.Муовини декани факултет оид ба корцои илмк ба тариқи ҷамъиятк фаъолият менамояд ва дар
сарбории солонааш 100 соат пешбинк карда мешавад.
21.Вазифаи муовини декани факултет оид ба таълими ғоибона цамон вақт таъсис дода мешавад, ки
агар миқдори донишҷӯжни тацсили ғоибона на камтар аз 500 нафар бошад.
22.Барои ба роц мондани корцои методк дар факултет Шӯрои илмк-методк таъсис дода мешавад.
Роцбари Шӯрои илмию методк аз цисоби устодони унвони илмидошта дар Шӯрои олимони
факултет интихоб карда мешавад.
23.Фецрасти цуҷҷатгузорк дар факултет ба тариқи зайл сурат мегирад:
1). Қарорцо, фармонцо, дастурцою санадцои Президенти Ҷумцурии Тоҷикистон, Маҷлиси Олк,
Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти
иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк
2). Фармонцои ректор.
3). Қарорцои ректорат.
4). Қарорцои Шӯрои олимон.
5). Фармоишцои декани факултет.
6). Дастурцои вазифавии кормандон.
7). Нақшацо ва цисоботи солонаи факултет.
8). Нақшацои солонаи тақсимот ва цисоботи сарбории омӯзгорон.
9). Нақшацои таълимк.
10). Цуҷҷатцои кории Шӯрои олимони факултет ва цисоботи он
11). Цуҷҷатцои кории Шӯрои илмию методии факултет.
12). Цуҷҷатцои магистратура.
13). Цисобот ва суратҷаласацои комиссияи имтицоноти давлатк.
14). Суратҷаласацои деканат.
15). Цуҷҷатцои нишондицанда оид ба ҷадвали воциди корк.
16). Корцои илмк-тадқиқотии устодон ва донишҷӯжн.
17). Цуҷҷатцои такмили ихтисоси омӯзгорон.
18). Корцои кураторк.
19). Мукотиба бо ташкилот ва шацрвандон.
20). Таҷрибаомӯзии истецсолк, таълимк ва цисоботи онцо.
21). Корцои мустақилонаи донишҷӯжн.
22). Ариза, маълумот, пешницод ва телефонограммацо.
23). Рӯйхати донишҷӯжн.
24). Цуҷҷатцои таъин намудани идрор ба донишҷӯжн.
25). Ҷадвали дарсцои таълимк, санҷишцо ва имтицонцо.
26). Сессияцои имтицонотк ва пешрафти донишҷӯжн.
27). Фармонцои ректор оид ба аз курс ба курс гузаронидани донишҷӯжн.
28). Фармонцои ректор оид ба хориҷ намудани донишҷӯжн.
29). Фармонцои ректор оид ба қабул, гузаронидан ва барқароркунии
донишҷӯжн.
30). Рӯйхати донишҷӯжн аз рӯи гурӯццои таълимк.
31). Нақшацои тақвимию мавзӯии фанцо.
32). Барномацои таълимк ва тақвимии корк аз фанцо.
33). Нақшаи инфиродии омӯзгорон.
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34). Давомоти донишҷӯжн ба дарсцо.
35). Дафтари қайди дарсцо.
36). Маълумотномаи академии донишҷӯжн.
37). Суратҷаласацои комиссияцои экспертк.
38). Рӯйхати амволи кафедрацо.
39). Рӯйхати амволи шӯъбацо, озмоишгоццои илмк ва таълимк.
40). Цуҷҷатцои кории шӯъбацо, озмоишгоццои илмк ва таълимк.
41). Номгӯи корцои курск ва дипломк.
42). Цуҷҷатцои бойгонишуда.
43). Санадцо.
44). Китоби содирот ва воридот.
45). Фецрастцо.
Бо қарори мушовараи
Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 26 майи соли 2006
№ 18/2 тасдиқ шудааст
НИЗОМНОМАИ
Шӯрои олимони факултети муассисаи
тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон
Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»,
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд
аз муассисаи олии таълимк», «Низомномаи намунавк оид ба муассисаи таълимии тацсилоти
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон» ва дигар санадцои меъжриву цуқуқии соцаи маориф
тация шудааст.
1.Шӯрои олимон бо мақсади баррасии масъалацои асосии фаъолияти таълимию тарбиявк, илмию
методк ва дигар масъалацои муцими пешбурди кори факултет тацти роцбарии декани факултет
(бо фармони ректор ) таъсис дода мешавад.
2.Вазифацои асосии Шӯрои олимони факултет:
- муттацид намудани имкониятцои нерӯи илмию ақлонии цайати устодону омӯзгорон ва
кормандон дар цаллу фасли вазифацои марбут ба фаъолияти факултет;
- дар амал татбиқ намудани Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни
Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи
олии таълимк», «Низомномаи намунавк оид ба муассисаи таълимии тацсилоти олии касбии
Ҷумцурии Тоҷикистон», низомномаи мазкур ва дигар асноди меъжриву цуқуқии соцаи маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон;
- татбиқи амалии фармону дастур ва қарорцои Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, Вазорати
маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон, вазорату идорацои соцавк ва мақомоти болок ҷицати таъмини
тайжр намудани мутахассисони баландихтисос аз рӯи ихтисосцои факултет;
- мусоидат намудан ба тайжр кардани кадрцои илмию омӯзгорк, амалигардонк ва рушди
минбаъдаи тадқиқоти илмк, инкишофи корцои таълимию методк ва тарбиявк дар байни
донишҷӯжн;
- назорат аз болои иҷрои қарорцои қабулшуда.
3.Шӯрои олимон дар цайати декани факултет, муовинони ӯ, мудирони кафедрацо, намояндагони
иттифоқи касаба ва созмони ҷавонон таъсис дода мешавад. Ба цайати Шӯрои олимон кормандони
илмиву педагогии факултет, олимони шинохта, инчунин мутахассисони муассисацо ва ташкилоту
корхонацоеро, ки фаъолияташон бо факултет алоқаманд аст, шомил намудан мумкин аст.
4.Теъдод ва цайати шахсии аъзои Шӯрои олимони факултетро ректори муассисаи тацсилоти олии
касбк ба муддати 2 (ду) сол тасдиқ менамояд.
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5.Шӯрои олимони факултет масъалацои зеринро барраск менамояд:
- лоицаи нақша, барномацои таълимк ва корцои илмию тадқиқотк;
- цисоботи фаъолияти таълимию методк ва илмию тадқиқотии кафедрацо;
- парвандацои пешницоднамудаи омӯзгоронро барои даржфти унвони профессор ва дотсент
мутобиқи тартиби муқарраргардида;
- нақшаи корцои илмию тадқиқотк, таълимию тарбиявк ва такмили ихтисоси цайати
профессорону омӯзгорон;
- цисоботи декани факултет оид ба корцои таълимию методк, илмк ва тарбиявк;
- пешницоди номзадцо барои дохил шудан ба аспирантура ва ординатурацои клиникк аз ҷумлаи
хатмкунандагони муассисаи тацсилоти олии додашуда, инчунин номзадцо барои маъмурият ва
аспирантураи яксола;
- цолату чорабиницо барои бецбудии минбаъдаи корцои илмию тадқиқотии кормандон ва
донишҷӯжни факултет;
- ҷамъбасти натиҷацои фаъолияти таълимк, тарбиявк, илмию методк ва таҷрибаомӯзии таълимк
ва истецсолии донишҷӯжн;
- мутобиқи тартиби муқарраргардида гузаронидани озмунцо барои ишғол намудани вазифацои
озоди цайати омӯзгорон–дотсентон, муаллимони калон ва ассистентон;
- тасдиқи нақшацои инфиродии аспирантцо ва ординаторцои клиникк ва цамасола барраск
намудани мавод доир ба аттестатсияи онцо;
- дигар масъалацои марбут ба пешбурди фаъолияти факултет.
6. Фаъолияти Шӯрои олимон мутобиқи нақшаи барои соли тацсил тацияшуда, ки аз ҷониби
ректор тасдиқ шудааст, сурат мегирад;
7.Қарорцои Шӯрои олимон оид ба корцои таълимк ва илмии факултет бо овоздиции ошкоро, бо
ҷонибдории аксарият қабул карда мешавад, вале муцокимаи масъалацо ҷицати гузаронидани
озмун барои ишғол намудани вазифацо тибқи тартиби муқарраргардида бо овоздиции пинцонк
сурат мегирад.
8.Ҷаласацои Шӯрои олимон дар суратҷаласа қайд шуда, аз ҷониби Раис ва котиби Шӯро имзо
карда мешавад.
9.Раиси Шӯро назорати мунтазами иҷрои қарорцои Шӯрои олимонро ташкил намуда, дар бораи
онцо ба аъзои Шӯро маълумот
медицад.
Бо қарори мушовараи
Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 13 апрели соли 2006
№ 8/4 тасдиқ шудааст
НИЗОМНОМАИ
кафедраи муассисаи тацсилоти олии
касбии Ҷумцурии Тоҷикистон
Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»,
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд
аз муассисаи олии таълимк», «Низомномаи намунавк оид ба муассисаи таълимии тацсилоти
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон» ва дигар санадцои меъжриву цуқуқии соцаи маориф
тация шудааст.
1. Кафедра ҷузъи таркибии сохтори муасcисаи тацсилоти олии касбк (факултет) буда, дар байни
донишҷӯжн ва омӯзгорон корцои таълимию тарбиявк, илмию методиро ба роц мемонад.
2. Кафедра дар сурати мавҷуд будани на камтар аз 5 воциди кории барои кормандони илмию
педагогк пешбинишуда, ки аз ин миқдор на камтар аз 2 нафарашон номзад ва доктори илм
бошанд, ташкил карда мешавад. Кафедрацои махсус, тарбияи ҷисмонк ва забонцои хориҷк (дар
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факултетЦои ғайрифилологк) аз ин талабот истисно мебошанд.
3. Кафедра бо пешницоди Шӯрои олимони факултет, тибқи қарори Шӯрои олимони муассисаи
тацсилоти олии касбк таъсис ва барцам дода мешавад.
4.Кафедрацои тахассусии муассисаи тацсилоти олии касбк дар истецсолот филиалцои худро дошта
метавонанд.
5.Кафедраро мудир роцбарк мекунад. Мудири кафедра аз ҷумлаи докторони илм, профессорон ба
тариқи овоздиции пинцонк дар Шӯрои олимони муассисаи тацсилоти олии касбк ба муддати 4
сол интихоб карда мешавад.
Ба таври истисно мудири кафедра аз зумраи номзадцои илм, дотсентон ба муддати 4 сол ва на
зижда аз ду мӯцлат пайи цам, ба тариқи овоздиции пинцонк дар Шӯрои олимони муассисаи
тацсилоти олии касбк интихоб карда мешавад. Мудирони кафедрацое, ки то вақти амалк шудани
Низомномаи мазкур ду мӯцлат пайи цам адои вазифа кардаанд (аз зумраи номзадцои илм ва
дотсентон), минбаъд цуқуқи иштирок намуданро дар озмуни ишғоли вазифаи мудири кафедра
надоранд.
6. Интихоби мудири кафедра аз ҷумлаи омӯзгороне, ки дараҷа ва унвони илмк надоранд, манъ аст.
Барои баъзе ихтиссосцо-забонцои хориҷк, варзиш, соцаи фарцанг, ба таври истисно барои як
муддат иҷозат дода мешавад.
7.Интихоби мудири кафедра дар асоси озмун гузаронида мешавад.
Озмун аз тарафи муассисаи тацсилоти олии касбк 1 моц пеш аз интихоби мудири кафедра дар
cацифацои васоити ахбори умум эълон ва интишор карда мешавад:
- дар озмун довталабон мутобиқи бандцои 2 ва 5-и Низомномаи мазкур, мувофиқ ба ихтисос ва
шифри тахассус иштирок карда метавонанд;
- цамон нафаре мудири кафедра цисобида мешавад, ки агар дар Шӯрои олимони муассисаи
тацсилоти олии касбк цангоми овоздицк аз се ду циcсаи овозцои аъзои Шӯрои олимонро гирад;
- овоздицк ба таври пинцонк сурат мегирад.
8. Мудири кафедра узви Шӯрои олимони факултет мебошад.
9.Ба цайати кормандони кафедра, доктори илм, профессор-мушовир, номзади илм, дотсент,
омӯзгор, омӯзгори калон, ассистент, ходими калон ва хурди илмк, докторант ва аспирант,
муцаққиқ–коромӯз ва кормандони таълимию жрирасон (лаборант, лаборанти калон, мудири
лаборатория, мудири кабинет, котиби кафедра) дохил мешаванд.
10. Ба зиммаи кафедра вазифацои зерин гузошта мешавад:
- ташкил ва гузаронидани машғулиятцои лексионк, семинарк (амалк), лабораторк ва дигар
намуди машғулиятцои таълимк тибқи нақшацои таълимии муассисаи тацсилоти олии касбк
(дараҷаи баланди илмию назариявк);
- роцбарк ба корцои таълимию истецсолк, таҷрибаомӯзк, курск, лоица ва корцои дипломк,
цамчунин корцои мустақилонаи донишҷӯжн, ташкил ва гузаронидани санҷишу имтицони ҷорк;
- ташкил ва ба роц мондани корцои тарбиявк дар байни донишҷӯжн;
- мувофиқи тартиби муқарраргардида тация ва табъу нашри барномацои таълимк оид ба фанцои
тадрисшаванда;
- пешницоди тақриз ва хулоса ба барномацои таълимие, ки аз тарафи кафедрацои дигар омода
гардидаанд;
- тацияи китобцои дарск, дастурцои таълимк, дигар маводцои методк, ажният ва хулосацои илмию
методк барои нақшацои таълимк ва тахассусцои нав;
- ба роц мондани корцои илмию тадқиқотк дар асоси нақшаи тасдиқшуда;
- роцбарк ба корцои илмию тадқиқотии донишҷӯжн;
- муцокимаи корцои илмию тадқиқотк ва татбиқи онцо дар амалияи ҷамъиятк-истецсолк;
- ба нашр тавсия намудани таълифоти анҷомжфта;
- баррасии нақшаву барномацои инфиродии таълимк, илмк, методк ва корцои тарбиявии устодон
ва кормандони кафедра;
- омӯзиш, барраск ва татбиқи таҷрибаи пешқадами омӯзгорони кафедра;
- дастгирк ва жрии методк ба омӯзгорони ҷавон ва камтаҷриба дар роци такмил додани мацорати
педагогии онцо;
- тация ва баррасии чорабиницо оид ба истифодаи маводцои муосири таълимк цангоми
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машғулиятцои амалк ва назариявк;
- тайжр намудани кадрцои илмию педагогк;
- муцокимаи рисолацои номзадк ва докторк, барои дифоъ пешницод намудани онцо;
- бо супориши ректори муассисаи тацсилоти олии касбк муцокима ва баррасии рисолацои
номзадк ва доктории аз берун воридшаванда;
- барқарор намудани алоқа бо истецсолот ва татбиқи робитаи назария бо амалия;
- ташкили робитаи мунтазам бо хатмкунандагони муассисаи тацсилоти олии касбк, собиқ
аспирантон ва докторантони кафедра;
- ташвиқу тарғиби дастовардцои илмии омӯзгорон ва кормандони кафедра, ташкил ва
гузаронидани чорабиницо оид ба такмили ихтисоси устодон ва кормандон;
- ташкил, барраск ва муцокимаи дарсцои кушоди устодони кафедра;
- муцокимаи матни лексияцои устодони кафедра ва тасдиқи онцо.
11. Омӯзгорон ва кормандони кафедра бояд цар 5 сол 1 маротиба аз коромӯзк ва курси такмили
ихтисос гузаранд.
12. Ишғоли вазифа аз ҷониби цайати профессорон, омӯзгорон ва кормандони илмии кафедра дар
муассисаи тацсилоти олии касбк тибқи озмун, талаботи Низомномаи мазкур ва дар асоси
шартномаи тарафайн тибқи қонунгузории ҷорк ба амал бароварда мешавад.
13.Фаъолияти цамасолаи мудири кафедра бо роци анкетагузаронк дар байни донишҷӯжн ва
кормандони он аз тарафи ражсати муассисаи тацсилоти олии касбк муайян карда мешавад.
14.Мацдудияти синну солк цангоми интихоби мудири кафедраи муассисаи тацсилоти олии касбк
тибқи муқаррароти кодекси мецнати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда мешавад.
15.Фецрасти цуҷҷатгузорк дар кафедра ба тариқи зайл сурат мегирад:
1). Қарорцо, фармонцо, дастурцо, санадцои Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон, Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон ва дигар мақомоти иҷроияи мацаллии цокимияти давлатк.
2). Фармонцои ректор ва супоришцои ноибони он.
3). Қарорцои ректорат ва Шӯрои олимон.
4). Суратҷаласацои кафедра ва машваратцои илмк.
5). Дастурцои вазифавии кормандон.
6). Нақшацои кории кафедра.
7). Цуҷҷатцои татбиқи корцои илмк.
8). Цуҷҷатцои такмили ихтисоси устодон ва кормандони кафедра.
9). Нақшацои инфиродк ва цисоботи солонаи устодон.
10). Барномацои корк оид ба раванди таълим.
11). Цисоботи солонаи кафедра.
12). Цисоботи аспирантцо.
13). Воцидцои корк ва тақсимоти соатцои устодон.
14). Номгӯи мавзӯъцои корцои дипломии донишҷӯжн.
15). Цуҷҷатцо оид ба корцои дипломк ва тақриз ба онцо.
16). Номгӯи корцои курск ва санҷишк.
17). Билетцои имтицонк аз фанцои таълимии кафедра.
18). Цуҷҷатцои ҷамъияти илмии донишҷӯжн.
19). Цуҷҷатцо оид ба таъминоти моддию техникии ҷаражни таълим.
20). Тақризцо ва хулосацои кафедра.
21). Дафтари бақайдгирии журналцо.
22). Дафтари бақайдгирии иҷрои сарбории таълимк.
23). Дафтари бақайдгирии корцои курск ва санҷишк.
24). Цуҷҷатцои таҷрибаомӯзии таълимк ва истецсолк.
25). Дафтари бақайдгирии суратҷаласацо.
26). Дафтари бақайдгирии иштироки устодон ба дарсцои цамдигар.
27). Дафтари бақайдгирии воситацои техникк дар ҷаражни таълим.
28). Ҷадвали навбатчигии устодон дар кафедра.
29). Ҷадвали қабули сабақгардонк.
30). Ҷадвали қабули микросанҷишцо ва коллоквиумцо.
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31). Ҷадвали машваратцои иловагк ва инфиродк.
32). Ҷадвали супоридани санҷишу имтицонцо, лоицацои курск ва корцои назоратк.
33). Цуҷҷатцои бойгонишуда.
34). Санадцо.
35). Фецрастцо.
36). Дафтари воридот ва содирот.
16. Кафедра дар асоси нақшаи корк цар моц 1 маротиба ҷаласа мегузаронад.
17. Дар цолати набудани мудири кафедра вазифаи онро муваққатан яке аз аъзои ботаҷрибаи
кафедра иҷро мекунад.
18. Ба кафедрацое, ки зижда аз 20 нафар аъзо доранд, вазифаи муовини мудири кафедра иҷозат
дода мешавад.
19. Барои роцбарк ба кафедра дар сарбории мудири кафедра 50 соат ба нақша гирифта мешавад.
20.Иҷрокунандаи вазифаи мудири кафедра то 3 моц иҷозат дода мешавад.
21.Барои навиштани рисолацои номзадк, докторк, китобцои дарск ва дастурцои таълимию
методк, омӯзгорони кафедра метавонанд ба муддати се моц, шаш моц ва як cол ба рухсатии эҷодк
бароянд.
Бо қарори мушовараи
Вазорати маорифи
Ҷумцурии Тоҷикистон
аз 28 июли соли 2006
№ 23/3 тасдиқ шудааст
НИЗОМНОМАИ
Шӯъбаи тайжрии муассисаи тацсилоти
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон
Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф»,
Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд
аз муассисаи олии таълимк», «Низомномаи намунавк оид ба муассисаи таълимии тацсилоти
олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон» ва дигар санадцои меъжриву цуқуқии соцаи маориф
тация шудааст.
1. Муқаррароти умумк
1.1.Шӯъбаи тайжрии муассисаи тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон бо мақсади баланд
бардоштани сатци тайжрии тацсилоти умумии ҷавонон ва тайжр намудани онцо барои дохил
шудан ба муассисаи тацсилоти олии касбк дар асоси худмаблағгузорк ташкил карда мешавад.
1.2.Шӯъбаи тайжрк аз тарафи муассисаи тацсилоти олии касбк дар мувофиқа бо муассис ва бо
ризоияти Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон цангоми мавҷуд будани базаи моддию
техникк, таълимию методк ва кафедрацои услуби таълими фаннк ташкил карда мешавад. Нақшаи
қабул ба шӯъбаи тайжрк аз рӯйи шаклцои таълим ва нархномаи цаққи тацсил аз тарафи муассисаи
тацсилоти олии касбк дар мувофиқа бо Вазорати маорифи Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда
мешавад.
1.3.Шӯъбаи тайжрии муассисаи тацсилоти олии касбк, ки аз рӯйи шакли таълими рӯзона
довталабонро барои дохилшавк тайжр мекунад, дар цолати мавҷуд будани на камтар аз 75-100
нафар довталаб ташкил карда мешавад.
1.4.Машғулиятцои таълимк дар шӯъбаи тайжрк чун қоида аз рӯи шаклцои таълими рӯзона,
шабона ва ғоибона гузаронида мешаванд.
2. Сохтор ва тартиби кори шӯъбаи тайжрк
2.1.Шӯъбаи тайжрк аз роцбарияти шӯъба (мудири шӯъба, танзимгар, оператори компютер) ва
цайати омӯзгорон иборат аст. Музди мецнати мудир, кормандон ва омӯзгорони шӯъбаи тайжрк
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мувофиқи музди мецнати тасдиқнамудаи муассисаи тацсилоти олии касбк барои цайати
профессорону омӯзгорон ва кормандон аз цисоби маблағцои бадастовардаи шӯъба пардохт карда
мешавад.
Шӯъбаи тайжрк бо деканати факултетцо, кафедрацои услуби таълим, мактабцои тацсилоти умумк,
мижнаи махсус, Пажӯцишгоци илмцои педагогии Академияи илмцои педагогии Тоҷикистон,
барои ба тацсил ҷалб намудани ҷавонон ва ҷорк намудани усулцои пешқадами таълим ва сифатан
бецтар гардонидани корцои таълимию методк цамкорк менамояд. Дар заминаи цамкорицо
масъалацои таъмини шунавандагон бо барномацои таълимк, китобцои дарск, васоити таълимк,
дастурцои методк, асбобу анҷоми хониш цаллу фасл мегарданд.
2.2.Роцбарии умумии фаъолияти шӯъбаи тайжрк аз тарафи ректори муассисаи тацсилоти олии
касбк амалк гардонида мешавад.
2.3.Ба корцои таълимию методии шӯъбаи тайжрк ноиби ректор оид ба таълими муассисаи
тацсилоти олии касбк ба таври умумк роцбарк менамояд.
2.4.Роцбарии методии фаъолияти шӯъбаи тайжрк аз тарафи Шӯрои илмию методии муассисаи
тацсилоти олии касбк анҷом дода мешавад.
2.5.Мудири шӯъбаи тайжрк аз тарафи ректори муассисаи тацсилоти олии касбк аз цисоби
омӯзгорони социбтаҷриба дар мувофиқа бо муассис ва бо ризоияти Вазорати маорифи Ҷумцурии
Тоҷикистон ба вазифа таъйин ва аз вазифа озод карда мешавад.
2.6.Мудири шӯъбаи тайжрк цамчун узви ректорат ва Шӯрои олимони муассисаи тацсилоти олии
касбк дар ҷаласацо иштирок намуда, оид ба фаъолияти шӯъба гузориш медицад.
2.7.Вазифацои мудири шӯъбаи тайжрк аз инцо иборатанд:
- ба корцои таълимию тарбиявии шӯъба бевосита роцбарк менамояд;
- машғулиятцоро аз рӯи нақшаву барномацои тасдиқшудаи таълимк ташкил мекунад;
- ҷаражни таълимро таъмин ва мунтазам назорат менамояд;
- ҷадвали машғулиятцои дарсиро тация намуда, барои тасдиқ ба ноиби ректор оид ба корцои
таълим пешницод менамояд;
- кори мунтазами мустақилонаи шунавандагонро ба роц мемонад;
- бо роцбарияти факултетцо, кафедрацои услуби таълим, озмоишгоццои илмию таълимк,
китобхонацо, муассисацои тацсилоти умумк ва мижнаи махсус, Пажӯцишгоци илмцои педагогии
Академияи илмцои педагогии Тоҷикистон ва дигар муассисацои таълимию методк робитаи
мунтазамро нигоц медорад;
- барои хориҷ намудани шунавандагон бо сабабцои давомоти нокифоя ва вайрон кардани
интизоми мецнати муассисаи тацсилоти олии касбк, ба ректор таклиф пешницод менамояд;
- барои шунавандагон цуҷҷатцои лозимаро тация ва омода менамояд.

барои мутолиаи бештар ба сомонаи https://bikhon.tj/ муроҷиат намоед

