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.Ғафурзода

и назди

Низомномаи мазкур дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 
таълимй», «Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии 

таҳсилоти олии касбии Ҷумхурии Тоҷикистон», “Оинномаи 
Академияи идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон” ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф 
таҳия шудааст.

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

1.1. Шӯрои олимон мақоми иҷроияи дастаҷамъӣ мебошад, ки бо мақсади 
идора ва баррасии масъалаҳои таълимӣ, илмӣ, таҳқиқотӣ, методӣ, 
иқтисодӣ, молиявию хоҷагӣ ва дигар фаъолияти сохтории Академияи 
идоракунии давлатии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 
(минбаъд Академия) дар назди ректор таъсис дода мешавад.

1.2. Шӯрои олимони фаъолияти худро дар асоси қонунҳои амаликунандаи 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, санадҳои меъёрии ҳуқуқии муассисаи 
таҳсилоти олии касбӣ, дар асоси принсипҳои ихтиёрӣ ва 
баробарҳуқуқии аъзоёни он худидоракунӣ ба роҳ мемонад.

2. МАҚСАД ВА ВАЗИФА ҲОИ АСОСИИ ШӮРОИ ОЛИМОНИ 
АКАДЕМИЯ

2.1. Мақсади асосии Шӯро рушди касбии олимон, кормандон, муттаҳид 
намудани неруи онҳо барои коркард ва ҳалли масъалаҳои 
афзалиятноки илмӣ, инкишофи фаъолияти инноватсионии 
мутахассисон, баландбардории сатҳи илмию касбӣ ва ба пуррагӣ 
амалӣ гардонидани имкониятҳои эҷодии онҳо мебошад.

2.2. Вазифаҳои асосии Шӯрои олимони Академия аз инҳо иборат аст:
- муттаҳид намудан ва самаранок истифода бурдани нерӯи илмӣ,
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таълимӣ ва методии ҳайати профессорону омӯзгорон ва 
кормандони Академия;

- дар амал татбиқ намудани Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар 
бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистсн «Дар бораи 
таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 
таълимӣ», «Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии 
тахсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», низомномаи мазкур 
ва дигар асноди меъёриву хуқуқии соҳаи маорифи Ҷумҳурии 
Тоҷикистон;

- татбиқи амалии фармону дастур ва қарорҳои Ҳукумати Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорату 
идораҳои соҳавӣ ва мақомоти болоӣ ҷиҳати таъмини тайёр 
намудани мутахассисони баландихтисос барои самтҳои мухталифи 
иқтисодиёт;

- натиҷаҳои фаъолияти солонаи таълимӣ ва илмию таҳқиқотиро 
ҷамъбаст намуда, барои беҳтар намудани онҳо тавсияҳо медиҳад;

- мусоидат намудан ҷиҳати тайёр кардани кадрҳои илмию омӯзгорӣ, 
амалигардонӣ ва рушди минбаъдаи тадқиқоти илмӣ, инкишофи 
корҳои таълимию методӣ ва тарбиявӣ дар байни донишҷӯён;

3. ВАКОЛАТИ ШӮРОИ ОЛИМОНИ АКАДЕМИЯ

3.1. Доир ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба оинномаи Академия ба 
муассис пешниҳод менамояд.

3.2. Оид ба ташкили раванди таҳсил, корҳои илмию тадқиқотӣ дар 
Академия қарор қабул менамояд.

3.3. Буҷет, тавозун ва ҳисоботи молиявии Академияро мавриди омӯзиш ва 
муҳокима қарор медиҳад.

3.4. Масъалаҳои таъсис ва барҳам додани Академия, раёсатҳо, факултетҳо, 
кафедраҳо, шуъбаҳо, марказу бахшҳоро баррасӣ ва пешниҳод 
менамояд.

3.5. Тибқи тартиби муқарраргардида нақша-ҷадвали ҳарсолаи курсҳои 
тайёркунии касбӣ, азнавтайёркунӣ, такмили ихтисос ва таҷрибаомӯзии 
хизматчиёни давлатиро бо дар назар доштани пешниҳодҳои мақоми 
ваколатдори соҳаи хизмати давлатӣ ва дар мувофиқа бо Дастгоҳи 
иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд.

3.6. Назорат аз болои иҷрои қарорҳои қабулшуда.
3.7. Масъалаҳои ташкил ва гузаронидани симпозиумҳо, конференсияҳо ва 

чорабиниҳои дигари илмию фарҳангиро муайян мекунад.
3.8. Ҷиҳати ишголи вазифаҳои озоди профессорию омӯзгорӣ, вазифаҳои
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илмӣ ва мудирони кафедраҳо озмун мегузаронад.
3.9. Дастурамали фаъолияти илмии Академия ва низомномаҳои воҳидҳои 

сохтории онро тасдиқ менамояд.
3.10. Нақшаҳо ва барномаҳои таълимии тайёр кардани мутахассисонро 

тасдиқ намуда, номгӯйи барномаҳоеро, ки тарбияи махсуси 
мутахассисонро дар ҳаҷми 15 фоизи ҳаҷми умумии вақти таҳсил барои 
инъикоси фаврии дастовардҳои навтарини илму техника дар мазмуни 
таълим, инчунин хусусиятҳои кори ояндаи мутахассис муайян 
шудаанд, муқаррар ва тасдиқ менамояд.

3.11. Масъалаҳои ташкили раванди таълим аз ҷумла тағйири таносуби 
машғулиятҳои гуногуни таълимиро танзим намуда, инкишофи корҳои 
мустақилона ва амалии донишҷӯёнро пешбинӣ ва халлу фасл 
менамояд.

3.12. Меъёрхои намунавии вақтро барои ҳисоби ҳаҷми умумии корҳои 
таълимӣ, ки аз ҷониби ҳайати профессорону омӯзгорон иҷро 
мешаванд, тағйир медиҳад ва пурра мегардонад.

3.13. Номзадҳоро барои дарёфти идрорҳои номӣ ва инчунин идрорҳои 
Шӯрои олимон аз ҷумлаи донишҷӯёни аълохони муассисаи таҳсилоти 
олии касбӣ ва аспирантон тавсия менамояд.

3.14. Барои гузаронидани чорабиниҳои дар боло зикргардида захираҳои 
молиявӣ ва меҳнатиро тасдиқ мекунад.

3.15. Дар асоси арзёбии самаранокии фаъолияти илмию ташкилии 
шӯъбаҳои таълим ва илм доир ба мувофиқи мақсад будан ва ё барҳам 
додани онҳо қарор қабул менамояд.

3.16. Номзадҳоро барои дохил шудан ба докторантура, аспирантураи 
яксола, гузаронидан ба вазифаҳои ходими хурд ва калони илмӣ, 
инчунин додани рухсатии эҷодии 3-моҳа, 6-моҳа ва яксола барои ба 
анҷом расонидани рисолаҳои номзадӣ ва докторӣ, таълифи китобҳои 
дарсӣ ва дигар васоити таълимӣ, тавсия намуда, мавзӯи рисолаҳои 
номзадиву докториро тасдиқ менамояд.

3.17. Харҷномаи даромад ва хароҷоти ғайрибуҷавии муассисаи таҳсилоти 
олии касбиро муҳокима ва тасдиқ намуда, ҳисоботи солонаи иҷрои 
харҷномаи мазкурро мешунавад ва хулосагирӣ мекунад.

3.18. Х,исоботи фаъолияти молиявию хоҷагии муассисаи таҳсилоти олии 
касбиро мешунавад.

3.19. Дигар масъалаҳои илмию таълимии вобаста ба фаъолияти Академияро
баррасӣ менамояд. 5

3.20. Муҳлати ваколати Шӯрои олимони Академия се сол аст.
3.21. Раисии Шӯрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбиро ректори 

муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба ӯҳда дорад.
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3.22. Қарори Шӯрои олимон дар ҳалли масъалаҳои ишғоли вазифа он гоҳ 
қабул карда мешавад, ки агар ба тарафдории он аз се ду ҳиссаи аъзои 
Шӯрои олимон, ки дар ҷаласа ҳузур доранд, овоз диҳанд.

3.23. Ҳангоми баробар шудани овозҳо ё нагирифтани миқдори зарурии 
овозҳои аъзои Шӯрои олимон пас аз фосилаи як моҳ дар ҷаласаи 
навбатӣ масъалаи мазкур аз нав муҳокима гардида, мавриди овоздиҳӣ 
қарор дода мешавад.

3.24. Раиси Шӯрои олимон иҷрои мунтазами қарорҳои Шӯрои олимонро 
зери назорат гирифта, роҷеъ ба он ҳар се моҳ як маротиба дар ҷаласаи 
Шӯрои олимон гузориш медиҳад.

3.25. Ҷаласаи шӯрои олимони Академия бо протоколҳо ба расмият 
дароварда мешаванд, ки ба онҳо раиси шӯрои олимон ва котиби он 
имзо мегузорад.

с1 4. ҲАЙАТ ВА САМТҲОИ ФАЪОЛИЯТИ ШӮРОИ ОЛИМОНИ
АКАДЕМИЯ

4.1. Шӯрои олимон дар ҳайати зерин ташкил карда мешавад:
- ҳайати асосии Шӯрои олимони Академия (минбаъд Шӯро): ректор 

(раиси Шӯро), ноибони ректор (ноиби якум, ноиби ректор оид ба 
таълим- муовини раиси Шӯро), сардорони раёсатҳо, деканҳои 
факултетҳо, мудирони кафедраҳо, мудири китобхона, мудири 
шӯъбаи аспирантура, намояндагони созмонҳои ҷамъиятӣ, 
намояндагони дигари муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, ки 50 фоизи 
ҳайати умумии Шӯроро ташкил медиҳанд, аз ҷониби ректори 
муассисаи таҳсилоти олии касбӣ муайян карда мешавад;

- мудирони кафедраҳои факултет, намояндагони ҳайати 
профессорону омӯзгорон, ки аз ҷониби Шӯрои олимони факултет 
пешбарӣ мешаванд, (ба ҳайати намояндагони факултетҳо 
кормандони илмӣ, докторантҳо, аспирантҳо низ шомил шуда 
метавонанд) 50 фоизи ҳайати умумии Шӯрои олимонро ташкил 
медиҳанд;

- ҳайати Шӯрои олимонро ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 
тибқи фармон ба мӯҳлати 3 (се) сол тасдиқ менамояд;

- ҳангоми аз ҳайат баромадан (бозхондан)-и аъзои Шӯрои олимон то 
анҷоми мӯҳлати салоҳияти Шӯро, пурра кардани ҳайати он дар 
оғози соли таҳсил бо ҳамон тартибе, ки Шӯрои олимон ташкил 
карда мешавад, сурат мегирад.

4.2. Фаъолияти Шӯрои олимон мутобиқи нақшае, ки барои ҳар як нимсола 
таҳия мегардад, сурат мегирад. Нақшаи кории Шӯрои олимонро
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ректори муассисаи тахсилоти олии касбӣ пас аз баррасии он дар 
Шӯрои олимон тасдиқ менамояд.

4.3. Қарорҳои ТТТӯрои олимони муассисаи тахсилоти олии касбӣ оид ба 
ҳамаи масъалаҳои таълимиву илмӣ бо роҳи овоздиҳии ошкоро, бо 
ҷонибдории аксарият қабул карда мешавад, вале ҳангоми 
гузаронидани озмун барои ишғоли вазифаи мудири кафедра вазифаи 
озоди ҳайати устодону омӯзгорон ва ҳайати илмӣ, додани унвонҳои 
дотсент, ходими калони илмӣ ва профессор овоздиҳӣ тибқи тартиби 
муқарраргардида (пинҳонй) сурат мегирад.

4.4. Қарори Шӯрои олимон аз тарафи раиси Шӯро ба тасвиб расонида 
шуда, ҳукми воқеӣ мегирад.

5. САЛОҲИЯТИ ШӮРО БАРОИ БЕКОР НАМУДАНИ ҚАРОРИ 
ШӮРО

5.1. Ректори муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар мувофиқа бо муассис ва 
бо ризоияти Вазорати маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолатҳои 
зерин метавонад қарори Шӯроро бекор намояд:

, агар қарори қабулшуда хилофи қонунҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 
фармону қарорҳои мақомоти болоӣ бошад;

- агар қарори қабулшуда ба ҷараёни таълиму тарбия ва фаъолияти 
илмию методии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ зараровар бошад.

6. ҲУҚУҚ ВА УҲДАДОРИҲОИ АЪЗОИ ШӮРО
6.1. Раиси шӯрои олимон вазифадор аст:

- кори шӯрои олимони Академияро ҳамоҳанг созад;
- иҷрои қарорҳои шӯрои олимонро назорат кунад;

6.2. Аъзои Шӯрои олимон вазифадоранд:
- талаботи Низомномаи мазкурро риоя намоянд;
- дар ҷаласаҳои Шӯрои олимон иштирок намоянд, иҷрои уҳдадориҳои 

худро бевосита таъмин созанд;
- иҷрои қарорҳои Шӯрои олимонро зери назорат гиранд ва онҳоро 

иҷро намоянд;
- бо дигар зерсохторҳои Академия дар робита бошанд.

6.3. Аъзои Шӯрои олимон ҳуқуқ доранд:
- ба масъалаҳои барассишаванда тағйироту иловаҳо дохил намоянд;
- дар самтҳои фаъолияти Шӯро иштирок намоянд, ҳама гуна 

масъалаҳои шӯрои олимонро муҳокима намоянд ва барои беҳтар 
шудани фаъолияти он пешниҳодҳои худро манзур намоянд;

- ба роҳбарияти Академия дар шахси Ректор, ноибони ректор оид ба 
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масъалаҳои зерин тавсияҳо пешниҳод созанд: дар бораи 
ҳавасмандсозии олимони ҷавон барои нишондиҳандаҳои олй дар 
корҳои илмӣ, оид ба кумаки молиявӣ ба муҳаққиқон, кормандон ва 
донишҷӯён, оид ба фароҳам овардани шароити мусоид барои амалӣ 
намудани лоиҳаҳои таҳқиқотӣ; ҷиҳати таъмини ҷойҳои корй барои 
олимони ҷавон;

- аъзои шӯрои олимон барои вайрон кардани муқаррароти 
низомномаи мазкур, инчунин барои амалҳое, ки эътибори шӯроро 
паст мекунанд, аз узвияти шӯро хориҷ карда мешаванд, қарор дар 
бораи хориҷсозӣ аз узвияти Шӯрои олимонро раиси шӯро метавонад 
мавриди баррасй қарор диҳад.

7. ТАРТИБИ ТАСДИҚИ НИЗОМНОМАИ ШӮРО ВА ВОРИДСОЗИИ 
ТАҒЙИРОТУ ИЛОВАҲО БА ОН

7.1. Низомномаи Шӯрои мазкур баъди тасдиқ аз ҷониби раиси Шӯро 
қувваи ҳуқуқй пайдо мекунад.

7.2. Тағйироту иловаҳо ба Низомномаи мазкур Шӯро дар асоси талаботи 
Низомномаи Шӯро бо қарори Шӯрои олимон ворид карда шуда, аз 
тарафи раиси Шӯро тасдиқ карда мешавад.

7
Г


