
 

      Бо қарори Шурои олимони Академия 

аз 29 августи соли 2020, суратҷаласаи № 1 

тасдиқ шудааст.  
 

 

 

                                                                                    Нақшаи кории 

Шӯрои олимони Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

№ Номгӯи масъалаҳо, чорабиниҳо Масъул Иҷрокунанда Шакли иҷро 

Августи соли 2020 

1.  

Баррасӣ ва тасдиқи нақшаи кори Шӯрои олимони  

Академия барои соли таҳсили 2020-2021 

 

Ноибони ректор 

Аъзои Шӯро, 

Пажӯҳишгоҳи идоракунии 

давлатӣ ва хизмати давлатӣ, 

Пажӯҳишгоҳи равандҳои 

сиёсӣ, дипломатия ва 

масоили ҷаҳонишавӣ 

Нақшаи кор 

2.  

Баррасӣ ва тасдиқи нақшаи кори Раёсати  Академия 

барои соли таҳсили 2020-2021 

 

Ноиби якум, ноиби  

ректор оид ба 

таълим 

Аъзои Раёсат, раёсати  

таълим, 

Донишкадаи такмили 

ихтисос ва бозомӯзии 

хизматчиёни давлатӣ,  

Пажӯҳишгоҳи идоракунии 

давлатӣ ва хизмати давлатӣ, 

Пажӯҳишгоҳи равандҳои 

сиёсӣ, дипломатия ва 

масоили ҷаҳонишавӣ 

Нақшаи кор 

3.  
Вазъи табъу нашри маҷаллаи илмии «Идоракунии  

давлатӣ» ва рӯзномаи «Сарвар ва миллат» дар Академия 

Ноиби  ректор оид 

ба илм ва 

инноватсия 

Шуъбаи таҳрир ва табъу 

нашр 

Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 

4.  
Вазъи иҷрои корҳои курсӣ ва рисолаҳои магистрӣ дар 

магистратураи хизмати давлатӣ 

Раёсати илм ва 

инноватсия 

Шуъбаи магистратура, 

садорати факултетҳо, 

мудирони кафедраҳо 

Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 

5.  Масъалаҳои ҷорӣ    
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Сентябри соли 2020 

1. 

Баррасии натиҷаи кори комиссияи қабули магистрантон 

ва донишҷӯёни Академия дар соли 2020 (соли таҳсили 

2020-2021) 

Ноиби якум, ноиби  

ректор оид ба 

таълим 

Котиби масъули комиссияи 

қабул 

Ҳисобот  

ва  лоиҳаи қарор 

2. 
Тасдиқи номгӯи  мавзӯъҳои корҳои курсӣ,  рисолаҳои 

хатм ва магистрӣ барои соли таҳсили 2020-2021 

Ноиби ректор оид 

ба илм ва 

инноватсия  

Мудирони кафедраҳо 
Маълумотнома 

ва  лоиҳаи қарор 

3. 

Баррасӣ ва тасдиқи меъёрҳои истифодаи маблағҳои 

суратҳисоби махсуси Академия барои соли таҳсили 

2020-2021 

 

Ноибони ректор 
Раёсати молия ва 

баҳисобгирӣ 

Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 

4. 
Тасдиқи сарбориҳои таълимии ҳайати профессорону 

омӯзгорони Академия барои  соли таҳсили 2020-2021 

Ноиби якум, ноиби  

ректор оид ба 

таълим 

Раёсати  таълим 
Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 

5. Масъалаҳои ҷорӣ    

Октябри соли 2020 

1. 1

. 

Баррасии натиҷаи кори комиссияи интиқолу барқарори 

донишҷӯёни Академия барои соли таҳсили 2020-2021 

Ноиби якум, ноиби  

ректор оид ба 

таълим 

Раёсати таълим, садорати 

факултетҳо 

Ҳисобот  

ва  лоиҳаи қарор 

2. 2

. 

 Баррасӣ ва тасдиқи маоши тафриқавӣ ва 

баробарарзишии маоши кормандони Академия 

 

Раёсати молия ва 

баҳисобгирӣ 

Раёсати молия ва 

баҳисобгирӣ 

Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 

3.  

 Баррасии ҳолати таълифи китобҳои дарсӣ ва дастурҳои 

таълимӣ дар Академия ва  натиҷагирӣ аз корҳои илмии 

ҳайати устодону кормандони Академия (таҳия ва чопи 

мақолаҳои илмӣ, монографияҳо ва маҷмӯаҳои илмӣ) 

 

Ноиби ректор оид 

ба илм ва 

инноватсия  

Шуъбаи таҳрир ва табъу 

нашр, мудирони  кафедраҳо  

Маълумотнома ва 

лоиҳаи қарор  

4. 4

. 
Баррасии вазъи Парки технологӣ  

Ноиби ректор оид 

ба илм ва 

инноватсия 

Директори парки технологӣ 
Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 

5.  Баррасии вазъи  шуъбаи хоҷагии Академия 

Ноиби ректор оид 

ба иқтисод ва 

хоҷагидорӣ 

Шуъбаи иқтисод ва 

банақшагирӣ ва шуъбаи 

хоҷагӣ 

Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 

6. Масъалаҳои ҷорӣ    

Ноябри соли 2020 
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1. 
Оид ба натиҷаи   конференсияи  байналмилалии илмию 

амалӣ, ки дар моҳи октябр баргузор гардид. 

Ноиби ректор оид 

ба илм ва 

инноватсия  

Пажӯҳишгоҳи   идоракунии 

давлатӣ ва хизмати давлатӣ, 

Пажӯҳишгоҳи равандҳои 

сиёсӣ, дипломатия ва 

масоили ҷаҳонишавӣ, 

Раёсати илм ва инноватсия 

Маълумотнома ва 

лоиҳаи қарор  

2. 
Натиҷаи мониторинги сифати таълим дар шуъбаи 

магистратура 

Ноиби якум, ноиби  

ректор оид ба 

таълим 

   Гурӯҳи корӣ 
Маълумотнома ва 

лоиҳаи қарор 

3. 
Интихоби озмунӣ 

 

Ноиби ректор оид 

ба илм ва 

инноватсия  

Сардори раёсати кадрҳо, 

коргузорӣ ва корҳои махсус, 

садорати факултетҳо, 

мудирони кафедраҳо 

Ҳуҷҷатҳои озмун 

4. Масъалаҳои ҷорӣ    

Декабри соли 2020 

1.  
 Вазъи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва фаъолияти илмии 

мутахассисони ҷавон дар факултетҳои Академия 

Раёсати илм ва 

инноватсия   
 Ҳайати комиссия 

Ҳисобот ва  

лоиҳаи қарор  

2.  
Натиҷаи мониторинги сифати таълим дар факултети  

идоракунии давлатӣ 

Сардори раёсати 

таълим  
Гурӯҳи корӣ 

Маълумотнома ва  

лоиҳаи қарор  

3.  

 Натиҷаи аттестатсияи аспирантон ва унвонҷӯёни 

Академия 

 

Ноиби ректор оид 

ба илм ва 

инноватсия  

Раёсати илм ва инноватсия, 

шуъбаи омодакунии кадрҳои 

илмӣ ва илмӣ-педагогӣ  

Ҳисобот ва 

лоиҳаи қарор   

4.  
Ҷамъбасти курсҳои такмили ихтисоси хизматчиёни 

давлатӣ 

Ноиби якум, ноиби  

ректор оид ба 

таълим 

Директори Донишкадаи 

такмили ихтисос ва 

бозомӯзии хизматчиёни 

давлатӣ  

Ҳисобот  

ва лоиҳаи қарор 

5.  
Ҳисоботи раёсати молия ва баҳисобгирӣ оид ба натиҷаи 

соли 2020 ва вазифагузориҳо барои соли 2021 

Ноиби ректор оид 

ба иқтисод ва 

хоҷагидорӣ 

Раёсати молия ва 

баҳисобгирӣ 

Ҳисобот ва 

лоиҳаи қарор   

6.  

Фаъолияти кафедраҳои идоракунии давлатӣ ва 

худидоракунӣ, идоракунии захираҳои инсонӣ, ҳуқуқи 

маъмурӣ ва хизмати давлатӣ, идоракунии молияи 

давлатӣ  

Ноибони ректор  
 Гурӯҳи корӣ 

 

  Ҳисобот  ва 

лоиҳаи қарор 

7.  Рафти иҷрои қарорҳои Шӯрои олимон 

Ноиби ректор оид 

ба илм ва 

инноватсия  

Гурӯҳи корӣ ва котиби Шӯро 
Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 
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8.  Масъалаҳои ҷорӣ     

 

ШӮРОИ ВАСЕИ ОЛИМОНИ АКАДЕМИЯ 

 

1. 

 

Ҳисоботи солонаи Академия: дурнамо ва тавсеаи 

самтҳои фаъолияти оянда 
Ректори Академия  Ноибони ректор 

Ҳисобот ва 

лоиҳаи қарор 

Январи соли 2021 

1.  
 Таҳлил ва омӯзиши фаъолияти Шӯрои кураторони 

Академия 

Ноиби ректор оид 

ба идеология, 

тарбия ва робита бо 

ҷомеа 

 Гурӯҳи корӣ 
Ҳисобот ва 

лоиҳаи қарор 

2.  
Натиҷагирӣ аз фаъолияти Кумитаи иттифоки касабаи 

кормандони Академия дар соли 2020 

Раиси Кумитаи 

Иттифоки касабаи 

кормандон 

 Гурӯҳи корӣ 
Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 

3.  
Баррасии вазъи фаъолияти Маркази муқовимат бо 

терроризм ва ифротгароӣ  

Пажӯҳишгоҳи 

равандҳои сиёсӣ, 

дипломатия ва 

масоили 

ҷаҳонишавӣ 

Пажӯҳишгоҳи равандҳои 

сиёсӣ, дипломатия ва 

масоили ҷаҳонишавӣ  

Ҳисобот ва 

лоиҳаи қарор 

4.  Масъалаҳои ҷорӣ     

Феврали соли 2021 

1.  
Баррасии масъалаи фаъолияти илмӣ-тадқиқотии 

Пажӯҳишгоҳи идоракунии давлатӣ ва хизмати давлатӣ  

Ноиби ректор оид 

ба илм ва 

инноватсия  

Сардори раёсати  илм ва 

инноватсия  

Маълумотнома ва 

лоиҳаи қарор 

2.  
Фаъолияти раёсати  робитаҳои байналмилалӣ ва шуъбаи 

татбиқи лоиҳаҳо ва ҷалби грантҳо   

Ноиби ректор оид 

ба робитаҳои 

байналмилалӣ  

Сардори раёсати робитаҳои 

байналмилалӣ 

Гузориш  ва 

лоиҳаи қарор 

3.  

Баррасии вазъи фаъолияти Маркази муқовимат бо 

коррупсия ва  Комиссияи ҷамъиятӣ оид ба пешгирии 

ҳолатҳои коррупсионӣ 

Ноиби ректор оид 

ба робитаҳои 

байналмилалӣ 

Пажӯҳишгоҳи равандҳои 

сиёсӣ, дипломатия ва 

масоили ҷаҳонишавӣ 

Маълумотнома ва 

лоиҳаи қарор 

4.  

Натиҷагирии фаъолияти Комиссияи  

доимоамалкунандаи Академия оид ба гузаронидани 

донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон аз гурӯҳҳои ғайриройгон ба 

гурӯҳҳои ройгон 

Раиси комиссия Котиби комиссия 
Ҳисобот ва 

лоиҳаи қарор 
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5.  

Таҳлили фаъолияти кафедраҳои иқтисодӣ ва омор, 

психология ва сотсиологияи идоракунӣ, фалсафа ва 

фанҳои гуманитарӣ, забонҳои хориҷӣ, забони тоҷикӣ ва 

ҳуҷҷатнигорӣ 

Ноибони ректор 
 Гурӯҳи корӣ 

 

 Ҳисобот  ва 

лоиҳаи қарор 

6.  Масъалаҳои ҷорӣ     

 

Марти соли 2021 

 

1.  

Баррасии вазъи такмили ихтисоси хизматчиёни давлатӣ, 

аз он ҷумла фарогирии устодони Академия ба курсҳои 

такмили ихтисос 

Ноиби якум, ноиби  

ректор оид ба 

таълим 

Донишкадаи такмили 

ихтисос ва бозомӯзии 

хизматчиёни давлатӣ 

Гузориш  ва 

лоиҳаи қарор 

2.  

Фаъолияти кафедраҳои дипломатия ва муносибатҳои 

байналмилалӣ, сиёсатшиносӣ ва робита бо ҷомеа, ҳуқуқ 

ва ҳуқуқшиносии муқоисавӣ, технологияи иттилоотӣ ва 

амнияти иттилоотӣ,  

Ноибони ректор 
 Гурӯҳи корӣ 

 

 Ҳисобот  ва 

лоиҳаи қарор 

3.  

Натиҷаи муҳокима ва рафти иҷрои  корҳои  курсӣ,  

магистрӣ ва рисолаҳои хатм дар кафедраҳои тахассусии 

Академия 

Ноиби ректор оид 

ба илм ва 

инноватсия 

Гурӯҳи корӣ 
Ҳисобот ва 

лоиҳаи қарор 

4.  
Баррасии вазъи фаъолияти Маркази омӯзиши афкори 

иҷтимоӣ ва равандҳои сиёсӣ 

Ноиби ректор оид 

ба робитаҳои 

байналмилалӣ 

Пажӯҳишгоҳи равандҳои 

сиёсӣ, дипломатия ва 

масоили ҷаҳонишавӣ 

Ҳисобот ва 

лоиҳаи қарор 

5.  

Татбиқи Паёми Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба 

Маҷлиси Олии  Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба 

масоили таълиму тарбия 

Ноиби ректор оид 

ба идеология, 

тарбия ва робита бо 

ҷомеа 

Гурӯҳи корӣ 
Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 

6.  Масъалаҳои ҷорӣ    

Апрели соли 2021 

1.  
Натиҷагирии вазъи ҳолати тарбия дар факултетҳои 

дипломатия ва сиёсат  ва идоракунии давлатӣ 

Ноиби ректор оид 

ба идеология, 

тарбия ва робита бо 

ҷомеа 

Гурӯҳи корӣ 
Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 

2.  Санҷиши вазъи фаъолияти Маркази “Бонувони фаъол” 
Мудири бахши 

занон ва духтарон 
Гурӯҳи корӣ 

Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 
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3.  
Баррасии вазъи фаъолияти Маркази омӯзиши масоили 

ҷаҳонишавӣ ва муносибатҳои байналмилалӣ 

Ноиби ректор оид 

ба робитаҳои 

байналмилалӣ 

Пажӯҳишгоҳи равандҳои 

сиёсӣ, дипломатия ва 

масоили ҷаҳонишавӣ 

Маълумотнома ва 

лоиҳаи қарор 

4.  
Тафтиши шуъбаи иқтисод ва банақшагирӣ ва шуъбаи 

хоҷагӣ 
Ректори Академия Ҳайати комиссия 

Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 

5.  Ҳисоботи масъули сомонаи Академия Ректори Академия 
Шуъбаи таҳрир ва табъу 

нашр 

Ҳисобот ва 

лоиҳаи қарор 

6.  
Интихоби озмунӣ 

 

Ноиби ректор оид 

ба илм ва 

инноватсия  

Сардори раёсати кадрҳо, 

коргузорӣ ва корҳои махсус, 

садорати факултетҳо, 

мудирони кафедраҳо 

Ҳуҷҷатҳои озмун 

7. х 
Ҳисоботи Раёсати кадрҳо, коргузорӣ ва корҳои махсус 

оид ба интизоми меҳнат 
Ректори Академия 

Сардори раёсати кадрҳо, 

коргузорӣ ва корҳои махсус 

Ҳисобот ва 

лоиҳаи қарор 

8.  Масъалаҳои ҷорӣ    

Майи соли 2021 

1.   Оид ба фаъолияти  маҳфилҳои илмии назди кафедраҳо  

Ноиби ректор оид 

ба илм ва 

инноватсия  

Гурӯҳи корӣ 
Гузориш  ва 

лоиҳаи қарор 

2.  

Натиҷагирӣ аз иштироки донишҷӯён, магистрантҳо ва 

устодон дар озмунҳо, конференсияҳо, олимпиадаҳо ва 

симпозиумҳои  ҷумҳуриявӣ ва байналмилалӣ  

Ноиби ректор оид 

ба илм ва 

инноватсия  

Раёсати илм ва инноватсия 
Маълумотнома ва 

лоиҳаи қарор 

3.  

Масъалаи дастгирии молиявӣ ва вазъи корҳои таълимӣ 

ва тарбиявии ятимони куллу бепарастор ва маъюбони 

миёни донишҷӯёни  дар Академия таҳсилкунанда 

Ноиби ректор оид 

ба идеология, 

тарбия ва робита бо 

ҷомеа 

Раёсати таълим, Раёсати 

молия ва баҳисобгирӣ ва 

Раёсати илм ва инноватсия  

Маълумотнома ва 

лоиҳаи қарор 

4.  

Раванди иҷрои Нақша-чорабиниҳои Академия ҷиҳати 

иҷрои дастуру супоришҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати 

миллӣ-Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Вазорати 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон  

Ноибони ректор  

Раёсати таълим,  Раёсати илм 

ва инноватсия ва раёсати 

корҳои тарбиявӣ   

Маълумотнома ва 

лоиҳаи қарор 

5.  Ҳисоботи шуъбаи умумӣ ва назорат 

Сардори раёсати 

кадрҳо, коргузорӣ 

ва корҳои махсус 

Шуъбаи умумӣ 
Ҳисобот ва 

лоиҳаи қарор 

6.  Ҳисоботи Раёсати корҳои  тарбиявии Академия Ноиби ректор оид Раёсати корҳои  тарбиявӣ Гузориш ва 
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ба идеология, 

тарбия ва робита бо 

ҷомеа 

лоиҳаи қарор 

7.  
Натиҷаи мониторинги сифати таълим дар факултети 

дипломатия ва сиёсат 

Ноиби якум, ноиби  

ректор оид ба 

таълим 

Декани факултет 
Маълумотнома ва 

лоиҳаи қарор 

8.  Масъалаҳои ҷорӣ    

Июни соли 2021 

1.  

Фаъолияти кафедраҳои ҳуқуқи байналмилалӣ, илмҳои 

табиатшиносӣ ва риёзӣ, менеҷмент, фалсафа ва илмҳои 

гуманитарӣ  

Ноиби якум, ноиби  

ректор оид ба 

таълим 

Гурӯҳи корӣ 
Маълумотнома ва 

лоиҳаи қарор 

2. 
Рафти иҷрои  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

забони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон» дар Академия 

Ноиби якум, ноиби  

ректор оид ба 

таълим 

Котиби комиссия 
Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 

3. Рафти иҷрои қарорҳои Шӯрои олимон 

Ноиби ректор оид 

ба илм ва 

инноватсия  

Гурӯҳи корӣ ва котиби Шӯро 
Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 

4. 

Вазъи фаъолияти бахши кор бо занон ва духтарон  ва 

бахши кор бо ҷавонон ва шуъбаи фарҳанг ва рушди 

истеъдодҳои ҷавон 

Ноиби ректор оид 

ба идеология, 

тарбия ва робита бо 

ҷомеа 

Гурӯҳи корӣ 
Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 

5. Масъалаҳои ҷорӣ    

Июли соли 2021 

1.  

Баррасии  ҷамъбасти аттестатсияи давлатии хатм ва 

ҳисоботи раисони комиссияи аттестатсияи давлатии 

хатм 

Ноиби якум, ноиби  

ректор оид ба 

таълим 

Раисони комиссия 
Гузориш ва 

лоиҳаи қарор 
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Эзоҳ:  

1. Ҷаласаҳои Шӯрои олимони Академия рӯзи ҷумъаи охири ҳар моҳ соати 14:00 дар толори ҷаласаи 

Шӯрои олимони Академия  (ошёнаи 2, толори 208) баргузор мешаванд.  

2. Гузоришгар ва ҳамгузоришгар дар ҷаласаи дарпешистодаи Шӯрои олимон гузоришҳои худро пешакӣ 

омода ва бо масъули  масъалаи баррасишаванда мувофиқа мекунанд. Маводи таҳия ва тасдиқкардаи 

ноиби ректор (маърӯза, пешниҳоди маърӯза, шаҳодатномаи имтиҳонсупоранда ва лоиҳаи қарори шӯро 

оид ба масъалаи мавриди баррасӣ) ба котиби илмии Шӯрои олимони Академия дар шакли чопӣ ва 

электронӣ (ошёнаи сеюм, утоқи 311) пешниҳод карда мешавад. Гузориш, ҳисобот, маълумотнома ва 

лоиҳаи қарорҳо 10 рӯз   қабл аз баргузории ҷаласаи Шурои олимон дар ду нусха пешниҳод карда 

мешавад. 

3. Масъалаҳои  берун аз нақша ба рӯзномаи ҷаласаи Шӯрои олимон аз ҷониби раиси он - ректор дохил 

карда мешаванд. Барои дохил кардани масъалаҳои мазкур барои баррасӣ ҳадди ақал 10 рӯз пеш аз 

баргузории Шурои олимон тамоми санадҳои лозим ба котиби илмӣ пешниҳод карда мешаванд. 

4. Вобаста ба авлавияти масъалаҳои баррасишаванда Шурои олимон метавонад тартиби баррасии 

масъалаҳоро тағйир диҳад. 
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