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НИЗОМНОМАИ 

факултети технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 

Низомномаи мазкур бо риояи талаботи ќонунњои Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», «Низомномаи 
намунавї оид ба муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии Љумњурии 
Тољикистон» ва «Низомномаи факултети муассисаи тањсилоти олии касбии 
Љумњурии Тољикистон», ки бо ќарори мушовараи Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон № 8/9 аз 13.04. соли 2006 тасдиқ гардидааст ва 
дар асоси  Оинномаи  Донишгоњи технологии Тољикистон тањия карда 
шудааст.   

   

 Факултети технологияҳои иттилоотӣ ва коммуникатсионӣ 
(минбаъд - факултет)  воњиди таркибии  сохтори  таълимї, 
тарбиявї,  илмї ва  маъмурии Донишгоҳи технологии 

Тољикистон (минбаъд - Донишгоҳ) буда, тибќи Қарори Шўрои 
олимони Донишгоҳи технологии Тољикистон №5/ху аз 29 январи 
соли 2019 ва ризоияти муассис - Вазорати саноат ва 
технологияњои нави Љумњурии Тољикистон, барои пешбурди 
фаъолияти таълимї бо теъдоди на камтар аз 200 (дусад) нафар 
донишҷӯ, мављуд будани пояи моддию техникї ва илмию 
фарњангї мувофиќ ба меъёрњо таъсис дода шуда ва бо њамин 
тартиб барњам дода мешавад. 

   1. Вазифаҳои стратегии факултет: 
 бо риояи талаботњои стандартҳои давлатии таълимӣ тайёр 

намудани мутахассисони соњибкасби зинаҳои бакалавр, магистр 
ва доктори фалсафа (PhD) аз рӯи ихтисос барои фаъолият дар 

сохторҳои гуногуни вазоратҳо,корҳонаҳо ва муассисахои 
давлатию ғайридавлатӣ, пеш аз ҳама дар Вазорати саноат ва 
технологияњои Љумњурии Тољикистон, инчунин дар сохторҳои 
қудратӣ, молиявӣ, бонкҳо, ширкатҳои хусусӣ, муассисаҳои 
таълимӣ, идораҳои худфаъолияти давлатӣ ва маҳаллӣ, 



ташкилотҳои илмӣ – тадқиқотӣ, ки дар онҳо ташкили бехатарии 
иттилоот, истифодаи технологияҳои иттилоотӣ ва тиҷорат 
пешбини гаштааст, вобаста ба равияњо ва ихтисосҳои: 

а) дараҷаҳои бакалавр ва магистр; 

1-40.01.01.01 –«Системаҳои компютерӣ ва Интернет-

технологияҳо»; 

1-40.01.01.02 – «Системаҳои автоматикунонидашуда»; 

1-40.01.01.03 – « Системаҳои компютерии бонкӣ »; 

1-40.01.01.04 – «Системаҳои таъмини бехатарии маълумот»; 

1-40.01.01.07 –«Таъминоти математикӣ ва барномавии                            

истеҳсолоти автоматонӣ»; 

1-40.01.01.08 – «Муҳандисии барномавӣ» 

1-40.01.02.02 –«Технология ва низоми иттилоотӣ (дар иқтисодиёт)» 

б) унвони доктори фалсафа аз рӯи ихтисос(PhD): 

6Д070500 - «Амсиласозии математикӣ ва компютерӣ». 
                           

2. Вазифаҳои факултет 
 

 тайёр кардани кадрҳои зинаҳои бакалавр, магистр ва доктор 

(PhD)  аз рӯи ихтисосҳои номбаршуда;  

 ба роҳ мондани низоми таълим, тарбия, такмили ихтисоси  
омузгорон  ва кормандони  техникию  ёрирасон; 

 пешбурди фаъолияти таълимӣ, тарбиявӣ, илмӣ - методӣ ва 
илмию тањќиќотї; 

 таъмини риоя ва иљрои талаботи Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
маориф”, “Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии 
баъд аз муассисаи олии таълимї”, ”Низомномаи намунавї оид ба 
муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии Љумњурии 
Тољикистон”, созишномањо, шартномаи коллективї, инчунин 
дигар санадњои донишгоњ; 

 таъмини риояи интизоми мењнат, дар муњлатњои 
муайянгашта иљро намудани вазифањо ва супоришњои ректор ва 
муовинони ў; 

 таъмини риояи талаботњо оид ба бехатарї ва њифзи мењнат, 
бехатарии сўхтор ва санитарияи истењсолї; 

 мустањкам намудани алоќаи факултет бо истењсолот, 
ташкилотњо ва љамъиятњои дохилию  хориљї; 



 ривољ додан ва татбиќи технологияњои самарабахши 
таълим,  истифодаи воситањои њозиразамони техникию 
коммуникатсионї дар раванди таълим. 

 
3. Ба факултет декан роҳбарї  менамояд, ки он аз тарафи 

ректори Донишгоҳ аз њисоби  омузгорони  унвони  илмї дошта, 

дар мувофиқа бо муассис - Вазорати саноат ва технологияњои 
нави Љумњурии Тољикистон, ва ризоияти Вазорати маориф ва 
илми Љумҳурии Тољикистон  ба  муддати  4 (чор) сол  ба вазифа  
таъин  ва аз вазифа  озод  карда мешавад. 

 
4. Ба вазифаи декан номзади илм, дотсент - на зиёда аз як 

мўњлат, доктори илм, профессор - на зиёда аз ду мўњлат 
метавонад пайи њам таъин гардад. 

Пас аз ба итмом расидани мўҳлати фаъолият дар вазифаи 
декан минбаъд ба ин мансаб таъин  шудани њамон як шахс 
қатъиян манъ аст.  

 

5. Ҳамчун иљрокунандаи вазифаи декани факултет фаъолият 
намудан, муваќқатан ба мӯҳлати то 3 (се) моњ иљозат дода 
мешавад. 

 
6. Маҳдудиятњои синну соли ҳангоми таъин ба вазифаи декан 

тибќи муқаррароти Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон 
муайян  карда  мешаванд. 

 

7. Вазифа ва ӯҳдадориҳои декани факултет мувофиќи талаботи 

Оинномаи Донишгоҳ ва Низомномаи мазкур муайян карда 
мешаванд. 

 
8. Фаъолияти декани факултет ҳамасола аз тарафи Раёсати  

Донишгоњ бо роҳи  анкетагузаронӣ  дар байни донишҷӯён  ва  
кормандон муайян ва бањогузорї  карда  мешавад.  

 
9. Дар факултет барои  танзими фаъолияти таълимию илмї ва 

тарбиявию маъмурӣ  Шӯрои олимони факултет таъсис дода 
мешавад. 

 
10. Фаъолияти Шӯрои олимони факултет тибќи Низомномаи 

Шӯрои олимони факултети Донишгоњ  ба роњ монда мешавад. 



 
11.Роњбарии Шӯрои олимони факултетро декани факултет ба 

ўњда дорад. 
 
12.Шўрои олимони факултет дар њайати декани факултет, муо-

винони ў, мудирони кафедрањо, раиси иттифоќи касаба,  созмони 
љавонони факултет ва омӯзгорони ботаљрибаи унвони илмидошта 
таъсис дода мешавад. Фаъолияти кории он дар асоси 
Низомномаи Шўрои олимони факултети донишгоњ амалї 
мегардад. 

 
13. Барои ба роҳ мондани корҳои таълимӣ, илмї - методӣ дар 

факултет “Комиссияи илмӣ - методӣ” таъсис дода шуда, роҳбарии  
он тибќи Низоми кредитии тањсилот ба зиммаи декани факултет 
вогузор мегардад. 
 

14. Ҳайати  “Комиссияи илмӣ-методӣ” дар Шӯрои олимони 

факултет аз ҳисоби омӯзгорони унвони илмӣ дошта интихоб 
карда мешаванд. 

 
15. Декани факултет вобаста ба самтҳои фаъолият муовинони 

зеринро дорад:           

 оид ба таълим; 

 оид ба илм ва инноватсия; 

 оид ба  тарбия. 
 

16. Муовинони декани факултет оид ба таълим, илм ва 
инноватсия ба тариќи њамкорї  фаъолият менамоянд ва ба онњо 
иловапулї тибќи љадвали штатӣ пардохт карда мешавад. 

 

17. Факултет кафедраҳои тахассусӣ ва умумитаълимии зерини 
Донишгоҳро муттаҳид  месозад: 

 кафедраи  система ва технологияи иттилоотӣ; 

 кафедраи  баномасозӣ ва муҳандисии компютерӣ; 

 кафедраи  математикаи олӣ ва информатика. 
 

    18. Фаъолияти кафедраро мудири кафедра роҳбарӣ мекунад, ки 

он аз њисоби  омузгорони  унвони  илмї дошта  аз ҷониби Шурои 

олимони Донишгоҳ ба  муддати  5 (чор) сол  ба вазифа  интихоб  
карда мешавад. 



19. Ба вазифаи мудири кафедра номзади илм, дотсент - на зиёда 
аз як мўњлат, доктори илм, профессор - на зиёда аз ду мўњлат 
метавонад пайи њам интихоб гардад.  

Пас аз ба итмом расидани мўҳлати фаъолият  ба ин мансаб 
такроран интихоб  шудани њамон як шахс қатъиян манъ аст. 

 
    20. Ҳамчун иљрокунандаи вазифаи мудири кафедра фаъолият 

намудан муваќқатан, ба мӯҳлати то 3 (се) моњ ва дар ҳолатҳои 
зарурӣ - агар ин мансаб дар миёнаи соли таҳсил озод гардад, бо 
таври истисно ба муҳлати то 6 (шаш) моҳ иљозат дода мешавад. 
 
    21. Масъули ташкили рафти тањсил ва таълим дар факултет 
танзимгар  мебошад.  

21. Вазифаҳои декан  
 

 таъмини риоя ва иҷрои талаботи Кодекси мењнати Љумњурии 
Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
маориф”, “Дар бораи тањсилоти олии касби ва тањсилоти касбии 
баъд аз муассисаи олии таълимї”, ”Низомномаи намунавї оид ба 
муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии Љумҳурии 
Тољикистон”, созишномањо, шартномаи коллективї, инчунин 
дигар санадњо ва супоришњои раёсати донишгоњ; 

 пурра ва дар мӯҳлатњои муйяншуда иҷро намудани қарорҳои 
ректорат, шӯроҳои олимон ва илмӣ - методии Донишгоҳ, 

фармоишҳои ректор ва  муовинони ў; 

 тартибдиҳӣ ва дар мўњлатњои муйяншуда ба раёсати 

донишгоњ пешнињод намудани ҳисоботҳои љорї, семоња, нимсола, 
инчунин солонаи фаъолияти факултет дар самтњои таълим, илм 
ва инноватсия, тарбия, корҳои илмӣ-методӣ ва ташкилӣ; 

 риояи қоидаҳои  ҳуҷҷатгузорӣ  дар  деканат  ва назорати он 

дар кафедраҳои  факултет; 

 коркард ва азнавсозии нақшаҳои таълимии тахассусњои 
мутобиќ ба истењсолот; 

 таҳия ва назорати иҷрои  ҷадвали машғулиятҳои гурўҳҳои  

академї,  истифодаи маќсадноки  синфхонаҳо ва озмоишгоҳҳо; 

 таъмини риояи талаботи меъёрию њуќуќӣ ва дастурамалњо  

ҳангоми ба сессияњои санҷишию имтиҳонӣ  иљозат додани  
донишҷӯён; 



 ташкили низоми рақобатноки эҷодӣ байни кафедрањо, 
омӯзгорон ва донишҷӯён, инчунин гузаронидани мањфилњои 
илмию методї; 

 сафарбаркунии омўзгорон барои ҷорӣ кардани натиҷањои 

корҳои илмӣ - тањқиқотӣ дар  истењсолот; 

 бевосита дасгирї намудани омўзгороне, ки машғули  таҳияи 

рисолаҳои докторӣ ва номзадї мебошанд; 

 ташкил намудани намоишгоҳҳои дастовардҳои омўзгорон ва 

донишҷӯёни факултет, баҳогузории рақобатпазирии фаъолияти 
омӯзгорон ва  мудирони кафедраҳо; 

 таъмини иҷрои пурраи вазифаҳои  омўзгорон доир  ба амалї 
намудани љараёни таълими низоми кредитии тањсилот; 

 назорати босифат тартиб додани ҷадвали воҳидҳои кории 

кафедрањо  дар мўҳлатњои таиншуда; 

 пешнињоди маълумот ба раёсати донишгоњ оиди  аз курс ба 
курс гузаронидани  донишҷӯён ва таъини идрорпулиҳо; 

 сари вақт омода ва пешнињод намудан ба комиссияи 

экспертии донишгоњ ҳуҷҷатҳо оиди  интиќол  аз  ихтисос  ба  
ихтисос, барқарор намудан, рухсатии академї  додан ба 
донишљуён, инчунин хориҷ кардан  аз сафи донишҷӯён; 

 аз таҳлили экспертӣ гузаронидани мавзўъҳои корҳои хатми 

бакалаврӣ ва рисолаҳои магистрӣ; 

 ба раёсати донишгоҳ пешниҳоди ҳайати комиссияҳои 
давлатии атесстатсияи хатм; 

 ба роҳ мондани љалби омӯзгорону кормандони факултет ба  

ҳамкориҳои муфиди дуҷониба бо ташкилотҳо, муассисаҳою 
фондҳои маблағҷудокунанда; 

 таъмини иштироки омўзгорону кормандони илмї дар 
озмунҳо барои ноил шудан ба грантњои љумњуриявию 
байналҳалқӣ; 

 дар мувофиќа бо Комиссияи ќабули донишгоҳ амалї 
гардонидани барномаи  ҳамкории донишгоҳ бо мактабњои 

таҳсилоти умумї; 

 назорати таъмини њифз ва амнияти амволи факултет аз 
тарафи мутасаддиёни сохторњои факултет; 

 ошкор накардани сирри махфии мутобиќи ќонун 
њифзшаванда,  инчунин маълумотњои сирри махфидоштаи 
донишгоњ ва сохторњои таркибии он, дар давоми фаъолият, 
инчунин 5 (панљ)  соли баъд аз ќатъ кардани фаъолияти мењнатї. 



 

                            22.Њуќуќҳои декан 
 

 додани супоришҳои вазифавї ва талаби иҷрои онҳо дар 

мӯњлатњои муайяншуда аз мудирони кафедраҳо, омӯзгорон ва 
кормандони ёрирасон; 

 барои муҳокима дар ректорат ва Шӯрои олимони донишгоҳ 

пешниҳод намудани масъалаҳо оид ба равияи таълим, 
инноватсия, илм, тарбия, тарѓибот ва ташкилї; 

 ширкат варзидан дар кори конференсияњои илмию  амалї; 

 иштироки бевосита дар дарсњои таълимии омӯзгорон ва 
хулосабарорї нисбати сифати дарсњо; 

 бо риояи ќарори Шўрои олимони донишгоњ №3 аз 28.11.2016 
таклифњо пешнињод намудан ба ректори донишгоњ оиди татбиќи 
љазои интизомї нисбати мудирони кафедраҳо, омӯзгорон, 
кормандони ёрирасони таълимї ва донишљўёни ба камбудиҳо роҳ 
дода; 

 иштирок намудан дар кори комиссия оид ба таъин намудани 
идрорпулї, инчунин идропулии хоса ва таклифҳо пешниҳод 

намудан ба раёсати донишгоњ; 

 ба раёсати донишгоњ пешнињодњо намудан оиди аз курс ба 
курс гузаронидани донишҷуён; 

 ба ҳавасмандгардонї пешнињод намудани мудирони 

кафедраҳо, омӯзгорон, кормандони ёрирасони таълимї ва 
донишљўёни  ба муваффаќиятҳои назаррас ноилгашта. 

 

23. Вазифаҳои муовини декан оид ба таълим 
 

 таъмини риояи талаботи Кодекси мењнати Љумњурии Тољи-
кистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф”, 
“Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз 
муассисаи   олии   таълимї”,  ”Низомномаи   намунавї   оид  ба 

 муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии Љумњурии 
Тољикистон”, созишномањо, шартномаи коллективї ва дигар 
санадњою супоришњои раёсати донишгоњ; 

 назорати иљрои наќшањои таълимии амалкунанда, барнома-
њо ва  низоми раванди таълим;  



 дар якљоягї бо декан таъмин намудани назорати иљрои 
наќшањои инфиродї, барномањои корї, сарборињои таълимї ва 
таълимию методии њайати профессорону омӯзгорони факултет; 

 назорати сифат ва саривақт  пур намудани дафтарҳои  

академии  давомот аз тарафи омӯзгорон; 

 назорати риояи интизоми мењнатї, таълимї ва талаботњои 
қоидаҳои дохилидонишгоҳї аз тарафи  кормандон ва донишҷӯён; 

 таъмини рушду амали гардонидани технологияњои нави 
самарабахши таълим ва шаклњои њозиразамони  таълимї; 

 ба самъи донишљўён расонидани фармонњою супоришњои 
раёсати донишгоњ ва факултет, таъмини  иљрои амалии онњо; 

 мунтазам ташкил ва гузаронидани љаласањои корї оиди 
муњокимаи чорабинињои таълимию тарбиявї бо сардорони 
гурўњњои академї; 

 назорати иљрои наќшањои корї, барномањо ва љадвали 
корњои мустаќилонаи донишљўён дар давоми давраи тањсил; 

 таҳия ва љорї намудани барномаҳои инноватсионии ҷустуҷӯ 

ва дастгирии донишљуёни лаёқатманд, барномаи интихоби 
дурусти касб; 

 бањисобгирии муваффаќиятњо ва давомоти љории 
донишљўён; 

 мунтазам муњокима ва маълумот пешнињод намудан ба 
деканат оиди муваффаќиятњои љорї ва љараёни бартарафсозии 
ќарзњои академии донишљўён; 

 ташкили кори комиссияҳои кафедравии қабули санҷишу 

имтиҳонҳо; 

 таҳияи лоиња ва пешниҳод намудан ба декан дар бораи 
таъин намудани идрорпулиҳо ба донишљўён; 

 ташкил намудан  ва назорати  иҷрои љадвалҳои қабули 
санҷишу имтиҳон, инчунин сари ваќт баргардонидани вараќањои 

баҳогузории санљишу имтињонии гурўҳҳои академии факултет; 

 рухсат додани донишҷӯён ба сессияҳои санҷишию имтиҳонӣ 
бо риояи талаботњои мактаби олї; 

 ташкил ва назоратї аттестатсияи нињоии давлатї ва њимояи 
корҳои  хатми бакалаврию рисолањои магистрӣ; 

 назорати иҷрои мӯҳлатҳои бо донишгоҳ ҳисоббаробарсозии 

донишљӯёне, ки тибқи шартнома таҳсил менамоянд; 

 таъмини њифз ва амнияти амволи факултет; 



 ошкор накардани сирри махфии мутобиќи ќонун 
њифзшаванда,  инчунин маълумотњои сирри махфидоштаи 
корфармо ва сохторњои таркибии он дар давоми фаъолият, 
инчунин 5 (панљ)  соли баъд аз ќатъ кардани фаъолияти мењнатї. 

 

24.Вазифаҳои муовини декан оид ба илм ва инноватсия 
 

 таъмини риояи талаботи Кодекси мењнати Љумњурии Тољи-
кистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи маориф”, 
“Дар бораи тањсилоти олии касби ва тањсилоти касбии баъд аз 
муассисаи олии таълимї”, ”Низомномаи намунавї оид ба 
муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии Љумхурии 
Тољикистон”, созишномањо, шартномаи коллективї ва дигар 
санадњо; 

 саривақтї ва босифат иҷро намудани қарорҳои Шўрои 
олимон ва ректорати Донишгоҳ, инчунин фармоишҳо, дастуру 

супоришҳои ректор ва муовини ректор оид ба илм ва татбиқот 
вобаста ба корҳои илмию тањқиқотӣ; 

 тањияи наќшањои корњои илмї - тањќиќотии солонаю 
дарозмуддат дар факултет ва бо љалби мудирони кафедрањою 
омӯзгорон амалї гардонидани онњо; 

 љалби донишҷӯёни болаёқати факултет ба корҳои илмию 

таҳқиқотӣ дар доираи талаботи «Барномаи ҷустуҷӯ ва дастгирии 
донишҷӯёни боистеъдод»; 

 назорат ва тақвият бахшидан  ба  корҳои илмию тањқиқотии  

аспирантон, унвонҷӯён ва донишҷӯён; 

 омода  кардан  ва гузаронидани зинаҳои аввал  ва дуюми 

олимпиадаи фаннї дар байни донишҷӯёни факултет; 

 назорати пешниҳоди тезису мақолаҳои илмӣ ба нашрияҳои  

донишгоњ, маҷаллаҳои илмии муассисаҳои таҳсилоти олию АИ 
Љумњурии Тољикистон, аз љумла маҷаллаҳои аз тарафи 
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Федератсияи Россия эътирофшуда; 

 омода кардани натиҷаҳои корњои илмї-техникии 
донишҷӯён, унвонҷӯён ва омўзгорони факултет, ба таври тезису 

мақолаи илмӣ ва пешниҳод кардани онҳо ба конференсияю 
семинарҳои илмии донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмиллалӣ; 

 гузаронидани машваратҳо бо омўзгорони ҷавон, аспирантон 

ва унвонҷӯён вобаста  ба  корњои илмї - тадќиќотї; 



 њамоҳангсозии фаъолияти омӯзгорону кормандон бо 
мактабу семинарҳои илмии донишгоњї; 

 вобаста ба дастовардњои илмии њайати омӯзгорону 
кормандони факултет омода ва пешниҳоди ҳисоботҳои семоња, 
шашмоња, нуњмоња ва солона;  

 мусоидат кардан оид ба татбиқи дастовардҳои илмию зеҳнии 

донишҷӯён, аспирантон, унвоҷӯён ва омўзгорони факултет дар  
муассисањою истеҳсолоти кишвар; 

 ташкил ва назорати фаъолияти маҳфилҳои илмии 

кафедраҳои факултет; 

 муаррифи кардани дастовардҳои илмию зехнии донишҷӯён, 

аспирантон, унвонҷӯён ва омӯзгорони факултет  дар  
намоишгоҳҳои ҷумҳуриявию байналмиллалӣ; 

 ба роҳ мондану љалби омӯзгорону кормандони факултет 

нисбати  ҳамкориҳои муфиди дуҷониба бо ташкилотҳо, 
муассисаҳою фондҳои грантдињанда; 

 назорати  ҷараёни иљрои корњои илмї - тањќиќотї 
шартномавї ва фармоишњои илмї - тањќиќотии аз тарафи буљаи 
давлатї  маблаѓгузоришаванда; 

 таъмини њифз ва амнияти амволи факултет; 

 ошкор накардани сирри махфии тибќи ќонун њифзшаванда, 
ин-чунин маълумотњои сирри махфидоштаи донишгоњ ва 
сохторњои таркибии он дар давоми фаъолият, инчунин 5 (панљ) 
соли баъд аз ќатъ кардани фаъолияти мењнатї. 
                   
                   25.Вазифаҳои муовини декан оид ба тарбия 
 

 таъмини риояи талаботи Кодекси мењнати Љумњурии Тољи-
кистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон“ Дар бораи маориф”, 
“Дар бораи тањсилоти олии касби ва тањсилоти касбии баъд аз 
муассисаи олии таълимї”, ”Низомномаи намунавї оид ба 
муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии Љумхурии 
Тољикистон”, созишномањо, шартномаи коллективї ва дигар 
санадњо; 

 бо ҳисси масъулиятшиносӣ сари вақт ва босифат иҷро 

намудани қарорҳои Шўрои олимону ректорати Донишгоҳ, 

фармоишҳо, дастуру супоришҳои ректор ва проректор оид ба 

тарбия вобаста ба корҳои тарбиявї; 



 тањияи наќшаи кори тарбиявї дар факултет ва бо љалби 
кураторони гурўњњои академї амалї гардонидани он; 

 таъмини сиёсати ягонаи гузаронидани корњои тарбиявї аз 

љониби кураторон ва тањлили даврии фаъолияти онҳо; 

 назорати риояи талаботи ќоидањои дохилии донишгоњӣ аз 
тарафи кормандон ва донишљўёни факултет (назорати риояи 
интизом, сару либос ва озодагї) ва таъмини иљрои њатмии 
«Ќоидањои донишљўї»; 

 назорати риояи  низоми дохилии донишгоњї  оиди иштироки 
донишљўён дар машѓулиятњо (лексияњо, санљишњо, имтињонот), 
тањлили мунтазами давомоти донишљўён ва таъмини риоя 

гардидани талаботи амалкунанда дар бобати меъёрҳои 
дарсшиканї;  

 дар якљоягї бо омӯзгорон ва кормандони факултет, 
департаменти тарбия ва тарѓибот, инчунин хадамоти бехатарии 

донишгоҳ ва волидон зери назорат гирифтани раванди таълиму 
тарбияи донишљўёни душвортарбия; 

 таъмин намудани робитаи устувор бо волидони донишљўён 
дар раванди иљрои талаботи Ќонуни Љумҳурии Тоҷикистон “Дар 
бораи масъулияти падару модар дар таълиму тарбияи фарзанд”; 

 љалби донишљўён барои ширкат намудан дар чорабинињои 
љамъиятии сатњи гуногун (донишгоњ, ноњия, шањр, љумњурї); 

 тартиб додани рўйхати донишљўёни ниёзманд (аз љумла 
ятимон ва маъюбон) ва дар њамкорї бо шўъбаи масоили иљтимої 
андешидани чорањо бањри таъмини шароитњои мусоид барои 
таълим ва тарбияи онњо; 

 назорати иљрои мўњлатњои пардохти маблағи таҳсил аз 

ҷониби донишљўёне, ки тибќи шартнома тањсил менамоянд; 

 дар якљоягї бо декани факултет таҳия кардани пешниҳод оид 

ба таъин намудани идрорпулињо ба донишљўён, аз љумла 
идрорпулињои иљтимої;  

 бо љалби олимони соњавї, ходимони илм ва арбобони 
шинохтаи љумњурї ташкил намудан ва гузаронидани 
чорабинињои адабї ва фарњангї оиди баланд бардоштани 
донишњои касбї, тарбия намудан дар руњияи эњтиром доштан ба 
арзишњои миллї, ватандўстї, ба забон ва урфу одатњои дигар 
миллатњои сокини љумњурї; 

 дар њамкорї бо кормандони мақомоти њифзи њуќуќ сањм 
гузоштан дар таќвияти донишњои њуќуќии донишљўён ва барои 



ноил гаштан бо ин маќсад истифода бурдан аз имкониятњои 
раванди таълим; 

 дар њамкорї бо кормандони соњаи дин  сањмгузорї намудан 
дар таќвияти донишњои илмию динии донишљўён ва бархўрдор 
гаштани онњо аз арзишњои тарбиявии динї;  

 таъмини иштироки донишљуёни дорои истеъдоди бадеї дар 

мањфилњои бадеии донишљўён (ансамбли “Зуҳал” ва ғ.), сањм 
гузоштан дар тарѓиби донишгоњ дар ташкил ва гузаронидани 
барномањои њунарии мањфилњои номбурда дар минтаќањои  
кишвар; 

 назорат ва таъмини иљрои талаботи “Консепсияи ороиши 

эстетикї ва тарѓиботию мазмунии донишгоњ” дар сатҳи факултет; 

 дар сатҳи зарурї таъмин намудани ҳуљљатгузории факултет 
доир ба масоили тарбиявї, тарѓиботї ва иљтимої; 

 шинос кардани кормандону донишљўёни факултет бо 

қарорҳои шўроҳои олимони донишгоњу факултет, ќарорњои 
ректорату деканат ва зери назорат гирифтани раванди иљрои 

ќарорњо дар мўҳлатҳои муқарраршуда; 

 таъмини њифз ва амнияти амволи факултет; 

 ошкор накардани сирри махфии мутобиќи ќонун 
њифзшаванда,  инчунин маълумотњои сирри махфидоштаи 
донишгоњ ва сохторњои таркибии он дар давоми фаъолият, 
инчунин 5 (панљ)  соли баъд аз ќатъ кардани фаъолияти мењнатї. 

 

26. Њуќуќҳои муовинони декан   
 дар доираи ваколатњои хизматї додани супоришњо ба 

кормандону донишљўён ва талаб намудани иљрои онњо;  

 ташкил ва гузаронидани пурсишњои сотсиологї дар миёни 
донишљўёни факултет ва таклифњо пешнињод намудан дар 
љаласањои деканат аз рўи натиљањои онњо;  

 ба декани факултет таклифњо пешнињод намудан вобаста ба  
њавасмандгардонї ва дар ҳолатҳои риоя татбиќи љазои интизомї 
нисбати омӯзгорону кормандони ёрирасони таълимї ва 
донишљўён; 

 муқокима бо мудирони кафедрањо оид ба ба љой доштани 
камбудињо дар фаъолияти кормандони алоњида бо нишон додани 
роњњои бартараф намудани онњо; 

 иштирок дар муњокимаи масъалањои иљтимоию тарбиявї ва 
маишї дар љаласањои Шўрои кураторон, комитети иттифоќњои 



касаба, инчунин дигар љузъњои сохтори донишгоњ ва пешнињод 
намудани таклифу дархостњо;  

 дар њамкорї бо департаментњои донишгоњ таклифњо 
пешнињод намудан оид ба сарбории  омӯзгорони факултет. 

 

27. Вазифаҳои танзимгари факултет 
 

 таъмин ва назорати риояи талаботи Кодекси мењнати Љумњу-
рии Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
маориф”, “Дар бораи тањсилоти олии касбӣ ва тањсилоти касбии 
баъд аз муассисаи олии таълимї”, “Низомномаи намунавї оид ба 
муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии Љумҳурии 
Тољикистон”, созишномањо, шартномаи коллективї ва дигар 
санадњоро аз тарафи омӯзгорон; 

 таъмини риояи ќоидањои њуљљатгузорї, инчунин амнияти 
маводњои  истифодашавандаи факултет ва бойгонишуда; 

 таъмини иљрои љадвали машѓулиятњо, баќайдгирии  
њолатњои вайрон кардани раванди таълим ва оиди онњо маълумот 
пешнињод намудан ба декани факултет; 

 таъмини донишљўён бо вараќањои сабаќгардонї ва 
баќайдгирии баргардонидани ин вараќањо; 

 мутобиќгардонии њуљљатгузории факултет ба талаботи 
департаментњои донишгоњ; 

 таъмини риояи меъёрњои мактаби олї дар рафти коркард бо 
дафтарчањои санљишї ва вараќањои бањогузорї; 

 таъмини риояи талабот оид ба бехатарї ва њифзи мењнат, 
бехатарии сўхтор ва санитарияи истењсолї; 

 таъмини робитаи доимї бо омӯзгороне, ки  тибқи ҷадвали 

дарсӣ ба гузаронидани машѓулиятњо дар факултет љалб гаштаанд; 

 назорати риояи  низоми дохилии донишгоњї  оиди иштироки 
донишљўён дар машѓулиятњо (лексияњо, санљишњо, имтињонот), 
инчунин аз тарафи мутасаддиён сари ваќт омода намудани синф-
хонањои таълимї ва таљњизотњои техникї ба дарсњо; 

 тибќи муќаррароти ќонунгузории љумњурї љуброн намудани 
зарари ба молу мулки донишгоњ бо айби ӯ  расонида.   

         

  28. Њуќуќњои танзимгари факултет 
 



 бо кормандони таълимии ёрирасони факултет - мудирони 
кабинетњо, озмоишгоњњо, синфхонањои компютерї, синфхонањои 
махсусгардонидашуда ва ѓ. маљлисњо гузаронад, ба онњо 
супоришњо дињад; 

 оид ба ислоњи камбудињои љой дошта ба декани факултет ва 
сохторњои марбутаи донишгоњ таклифњо пешнињод намояд. 

 

29. Вазифањои мудири кафедра 
 

 таъмин ва назорати риояи талаботи Кодекси мењнати Љум-
њурии Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
маориф”, “Дар бораи тањсилоти олии касби ва тањсилоти касбии 
баъд аз муассисаи олии таълимї”, “Низомномаи намунавї оид ба 
муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии Љумхурии 
Тољикистон”, созишномањо, шартномаи коллективї ва дигар 
санадњоро дар кафедра; 

 назорати иљрои наќшањои таълимии амалкунанда, 
барномањо ва  низоми раванди таълим дар кафедра; 

 дар сатњи кафедра  иљро намудани ќарорњои шўроҳои 
олимони донишгоњ ва факултет, Шўрои илмї - методии 
донишгоњ ва Комиссияи илмї - методии факултет, деканати 
факултет ва муовинони ӯ; 

 таъмини иљрои фармоишњои ректор, супоришњои муовинони 
ректори  донишгоњ  ва декани  факултет; 

 тартиб додани наќшаи кории кафедра барои самтњои 
фаъолияти таълимї,  илмї - тањќиќотї, илмї - методї ва 
тарбиявї; 

 тартиб додани њисоботњо аз рўи  шакли муќарраргашта ва 
сари ваќт пешнињод намудани онњо ба деканат, шўъбањо ва 
департаментњои донишгоњ; 

 ба наќша гирифтани њисоби воњидњои  корї ва љадвали 
воњидњои кории кафедра, таќсимоти соатњо, наќшањои 
инфиродии фаъолияти омўзгорон, назорати иљроиши онњо; 

 назорати мувофиќати дараљаи касбии омўзгорон ба  фанњои 
шомили кафедра, таъмини кафедра бо омўзгорони дорои дараља 
ва ўнвони илмидошта; 

 татбиќ ва иљроиши  талаботи стандартњои давлатии 
таълимї, наќшањо ва барномањои таълимї аз фанњои шомили 
кафедра; 



 гузаронидани љаласањо бо назардошти масъалањои љорї ва 
дурнамои фаъолияти кафедра; 

 таъмин намудани муњити корї ва эљодї барои омӯзгорону 
кормандони кафедра; 

 ташкил намудани бонки маводњои таълимї - методии 
кафедра, аз љумла маводњои вобаста ба татбиќи технологияњои 
муосири таълимї дар раванди таълим; 

 тартиб додани базаи иттилооти саволномањои санљишї 
барои ќабули санҷишҳои марҳилавӣ аз фанњои кафедра ва ҷойгир 

намудани онҳо дар базаи иттилоотии Маркази машваратию 
бақайдгирии низоми кредитии таҳсилот; 

 назорати гузаронидани машѓулиятҳо аз тарафи омўзгорони 
кафедра мутобиќи наќшањои тасдиќшудаи таълимї, стандартњои 
таълимї ва барномаҳои кории фаннӣ; 

 риояи намудани талаботи Маркази машваратию 
бақайдгирии низоми кредитии таҳсилот њангоми ќабули санљишу 
имтињонњо ва њимояи лоињањою корњои курсию дар комиссияи 
кафедравї; 

 интихоб ва пешнињод намудан барои тасдиќ ба раёсати 
донишгоњ мавзўъњои лоињањои хатмии бакалаврї ва магистрї;  

 бо назардошти талаботњои њуљатгузорї тартиб додани 
вараќа - супоришњои дипломї, инчунин интихоб намудани 
номзадњо барои роњбарии лоињањои хатм, мушовирї ба он ва 
муќарризї; 

 назорати рафти иљрои корҳои хатми зинаи бакалавр ва рисо-

лаҳои магистрӣ, инчунин дар сатњи баланд гузаронидани њимояи 
пешакии онҳо дар кафедра; 

 тайёр намудан ва тасдиќи сариваќтии маводњои барои 
имтињони  давлатї пешбинишуда аз фанњои тахассусии кафедра; 

 омода  кардан  ва гузаронидани зинаҳои аввал  ва дуюми 
олимпиадаи фанни байни донишҷӯёни кафедра; 

 назорати пешниҳоди тезису мақолаҳои илмӣ ба маҷалаҳҳои 

эътирофшудаи Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, инҷунин маҷаллаҳои аз тарафи Комиссия 
олии аттестатсионии Федератсияи Россия эътирофшуда; 

 омода кардани натиҷаҳои корњои илмї - таҳқиқотии 

донишҷӯён, унвонҷӯён ва омӯзгорони кафедра ба таври тезису 
мақолаи илмӣ ва пешниҳод кардани онҳо ба конференсияю 
семинарҳои илмии донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва байналмиллалӣ; 



 назорати риояи иљроиши љадвали инфиродии машваратњо ва 
гузаронидани машѓулиятњои кураторї аз тарафи омўзгорони 
кафедра; 

 назорати риояи истифодаи самаранок ва ѓанигардонии 
китобхонаи Донишгоњ бо китобњои таълимї ва адабиёти илмї - 
методї; 

 таъмин намудани иштироки донишљуёни истеъдоди 
бадеидошта  дар мањфилњои бадеии донишљўён (ансамбли 
“Зуҳал” ва ғ.), сањм гузоштан дар тарѓиби донишгоњ ва ташкили 

барномањои њунарии ин мањфилҳо дар минтаќањои  кишвар; 

 сариваќт иваз намудани  омўзгорони ба кори таълимї 
њозирнашуда; 

 таъмини њифз ва амнияти амволи факултет; 

 ошкор накардани сирри махфии мутобиќи ќонун 
њифзшаванда,  инчунин маълумотњои сирри махфи доштаи 
донишгоњ ва сохторњои таркибии он дар давоми фаъолият, 
инчунин 5 (панљ)  соли баъд аз ќатъ кардани фаъолияти мењнатї. 

 

                    30. Њуќуќњои мудири кафедра 

 дар доираи ваколатњои хизматиаш ба аъзоёни кафедра-
омӯзгорон ва кормандони таълимии ёрирасон супоришњо 
медињад, ки иљроиши он барои номурдагон њатмї аст;  

 ќоидањои умумии ќабули корњои семестрї, корњои курсї, 
инчунин сабаќагардонии донишљўёнро аз фанњои кафедра 
муќаррар мекунад; 

 ба муњокимаи деканати факултет, департаменти донишгоњ, 
Шўроҳои олимони ва илмї - методии донишгоњ ва факултет доир 
ба масъалањои татбиќи технологињои нав дар раванди таълим, 
дастрас намудани адабиёт, коркарди дастурњои таълимї ва 
методї таклифњо пешнињод мекунад; 

 ба фаъолияти омўзгорону кормандони таълимї - ёрирасони 
кафедра дар љаласањои деканати факултет ва департаментњои 
донишгоњ бањо медињад, оиди масъалаи њавасмандкунї ё љазои 
маъмурӣ додан таклифњо пешнињод менамояд. 

 

          31. Вазифањои омўзгорони кафедра 
 
 таъмини риояи талаботи Кодекси мењнати Љумњурии 

Тољикистон, ќонунњои Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 



маориф”, “Дар бораи тањсилоти олии касби ва тањсилоти касбии 
баъд аз муассисаи олии таълимї”, ”Низомномаи намунавї оид ба 
муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии Љумҳурии 
Тољикистон”, созишномањо, шартномаи коллективї ва дигар 
санадњо; 

 тањия ва амалї намудани барномањои кории фанњо бо назар-
дошти талаботи стандартњои давлатии таълим ва меъёрњое, ки аз 
тарафи сохторњои донишгоњ ва факултет, Комиссияи илмӣ -
таълимї ва барномаи кори факултет тасдиќ шудаанд; 

 мувофиќи љадвали тасдиќшудаи машѓулиятњо сариваќт оѓоз 
намудан ва ба охир расонидани дарсњо; 

 назорати иштироки донишљўён  дар машѓулиятњо ва дуруст 
пур кардани дафтарњои ќайди давомоти академї ; 

 истифодаи муфиди фонди адабиёти китобхонаи донишгоњ бо 
назардошти талаботи корњои инфиродї ва мустаќилонаи дониш-
љўён; 

 самаранок истифода бурдани ваќти барои лексияњо, 
машѓулиятњои амалию озмоишї ва мустаќилона људошуда бо 
истифода аз воситаҳои иттилоотии таълим; 

 риояи мўњлатњои тартибдињии маводњои тестї ва билетњои 
имтињонї; 

 татбиќи технологияњои нави таълим дар фанњои барои ў 
муќарраргашта; 

 сариваќт таќсим намудани супоришњо барои корњои 
семестрї ва таъмини љадвали иљрои онњо аз тарафи донишљўён; 

 интихоб ва пешнињод намудан барои тасдиќ ба мудири 

кафедра  мавзўъњои лоињањои хатмии бакалаврӣ ва магистрї; 

 тартиб додани вараќа - супоришњои хатмї бо назардошти  

талаботи њуљҷатгузорї ва дастрас намудан ба донишљуён; 

 назорати рафти иљрои кори хатмї ва дар сатњи баланд 
гузаронидани њимояи пешакии онҳо; 

 иштироки бевосита дар рафти қабули санҷишу имтихонҳои 

марказонидашуда; 

 гузаронидани соатњои кураторї мувофиќи барнома ва 
љадвали тасдиќшуда; 

 риояи љадвали инфиродии ќабули донишљўён бо маќсади 
сабаќгардонї, машварат  ва  санљиши корњои  семестрии  онњо; 

 таъмини њифз ва амнияти амволи факултет. 
 



32.  Њуќуќњои омўзгорони кафедра 
 

 донишљўёни фаъол, инчунин донишҷӯёни низоми таълимї ва 
талаботњои ќоидањои дохилидонишгоњиро риоя накардаро ба 
љаласаи кафедра таклиф намуда, оиди њавасмандгардонї ё 
татбиќи љазо нисбати онњо таклифњо пешнињод намояд;  

 ба мудири кафедраю љаласањои кафедра  оиди љорї 
намудани технологияњои нави самарабахш дар љараёни  таълим   
пешнињодњо  намояд. 

 

33. Ќоидањои њамкории факултет ва кафедрањои 
он бо департаментњои донишгоњ: 

 
А. Ба кор ќабул кардани кормандони факултет: 

 

 дар мавриди зарурати ба кор ќабул намудан ба вазифаи 

омӯзгор номзад як моњ пеш аз оѓози соли тањсил њуљљатњои зерин: 
ариза, вараќаи шахсї, тарљумаи њол, дафтарчаи мењнатї (дар 
мавриди дар дигар муассиса ба кор машѓул будан нусхаи расман 

тасдиқгаштаи дафтарчаи мењнатї), нусхаи диплом дар бораи 

маълумот (бо пешниҳоди ҳатмии асл) бо замимаи вараќаи бањо, 
маълумотнома оиди саломатї ва 4 дона расми андозаи 3x4 ба 
мудири кафедра пешнињод менамояд; 

 мудири кафедра пас аз бевосита ҳамсӯҳбат гаштан бо номзад 
ва омўзиши њуљљатњо номзадро бо њуљљатњояш аз сўњбати декани 
факултет, сардори шўъбаи таълим, инчунин муовини ректор оид 

ба  таълим ва идораи сифати тањсилот гузаронида, ҳуҷҷатҳоро 

барои ба ќайдгирӣ дар шуъбаи бақайдгирии ҳуҷҷатҳо ва баъдан 

ба ректори донишгоҳ пешниҳод намудан ба департаменти идораи 

ҷараёни таълим ва сифати тањсилот.  
 

Б. Пешнињод намудан оид ба њавасмандгардонї ва татбиқи       

љазои интизомӣ ба кормандон  ва донишљўёни факултет: 
 
Пешнињоди декани факултет вобаста ба њавасмандгардонї 

ва татбиқ намудани љазои интизомӣ нисбат ба кормандон ва 

донишљўён ба таври ҳатмӣ ба муовини аввали ректор мувофиќа 
карда мешавад. 

        Қабл аз ирсол намудани пешнињод оиди андешидани чора 

нисбати донишљўён бояд бо ҳуҷҷатҳо ба таври ҳатмӣ куратори 



гурўњи академї ва роҳбари департаменти тарбия таҳти имзо 

шинос гашта, ва онҳо аз экспертизаи ҳуқуқии дастгоњи ректори 

Донишгоҳ ва муњосибот гузаронида шуда бошанд.     
       Дар мавриди нисбат ба омўзгорон, инчунин кормандони 
таълимї ва ёрирасон дахл доштани масъала бошад, ба таври 

ҳатмӣ бо пешнињод мудири кафедра, сардори шўъбаи таълим, 

инчунин раиси комитети иттифоќњои касабаи донишгоњ таҳти 
имзо бояд шинос гашта бошанд. 

В. Омодасозии њуљљатњо оид ба  сафари хизматї 
равон кардани кормандони факултет: 

- наќшаи сафари хизматї бояд бо нишон додани маќсад ва 

муњлати сафар омода карда шуда, он аз экспертизаи ҳуқуқии 
Департаментњои таълим, илм  ва  татбиќот  гузаронида шуда ва 
бо ректори донишгоњ мувофиќа  мешавад; 

- дар давраи сессия рафтан ба сафари хизматї  манъ буда, 

дар мавриди ҷой доштани сабаҳои таъхирнопазир танњо  ба таври 
истисно иљозат дода шавад; 

- пас аз бозгашт аз сафари хизматӣ корманд вазифадор аст, 

ҳисоботи сафари омода намуда, ба ректори донишгоҳ пешниҳод 
созад. 

                 34.Шартњои махсуси фаъолияти деканат ва 

кафедрањои тобеи он 
 

       -дар мавриди бо сабабҳои узрнок аз иҷрои вазифаҳои хизматӣ 
дур будани декани факултет дар асоси гузориши хаттии ў ё пеш-
ниҳоди муовини аввали ректор бо фармоиши ректори донишгоњ 

иҷрои ваколатњои ӯ дар ин мӯҳлат муваққатан ба зимаи муовини 
декан оид ба таълим  вогузошта мешавад;  

-дар мавриди бо сабабҳои узрнок аз иҷрои вазифаҳои хизматӣ 
дур будани мудири кафедра ва ё озод будани ин вазифа, дар асоси 
гузориши хаттии декани факултет, бо фамоиши ректори 

донишгоњ иҷрои ваколатњои мудири кафедра дар ин мӯҳлат 
муваққатан ба зимаи яке аз омӯзгорони пуртаљрибаи кафедра 
вогузор  мегардад;   

-дар мавриди ба миён омадани сабабҳои узрнок оиди мувақ-
қатан аз иҷрои вазифаҳои хизматӣ дур мондани декани факултет 



ва ё мудири кафедра, ин корманон вазифадоранд дар ин бора 

бевосита ректори Донишгоҳ ва дар ҳолати ғоибии ректор бошад, 

танҳо муовини ректор оид ба таълим  ва идораи сифати 

тањсилотро огаҳ созанд.  

35. Фаъолияти таълимї, илмї - тањќиќотї, илмї - методї 
тарбиявї ва дигар фаъолиятҳои факултет бояд дар Шўроњои  

донишгоњ ва факултет мавриди муњокима қарор дода шаванд.  

36.Феҳрасти ҳуҷҷатгузорӣ дар факултет 
 

рамзҳои 
сохторї 
     ва 
љузвдон- 
    ҳо 

 
        

    НОМГЎИ ҲУҶҶАТҲО ВА САНАДҲО 

мўњлати 
нигањ-   
дошти  
њуљљат-  
    ҳо 

15.00 

ФАКУЛТЕТИ ТЕХНОЛОГИЯҲОИ ИТТИЛООТӢ ВА 

КОММУНИКАТСИОНӢ. Таърихи бунъёд, тағйирёбии 

сохторҳо 

 

15.00.01 

Қарорҳо, фармонҳо, дастурҳою  санадҳои 

Президенти Ҷумҳурии  Тоҷикистон, Маҷлиси  Олӣ, 

Њукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дигар 

мақомотњои  иҷроияи маҳаллии ҳокимияти  

давлатӣ 

 

Доимӣ 

15.00.02 

Паём{ои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - 

Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муњтарам Эмомалї Рањмон  

Доимӣ 

15.00.03 

Қарорњо, фармоишњо ва дастуру супоришњои 

Вазорати  саноат ва технологияи нави Ҷумњурии 

Тоҷикистон ва Вазорати маориф ва илми Ҷумњурии 

Тоҷикистон 

Доимӣ 

15.00.04 Қарорњои Шўрои олимон ва ректорати донишгоњ  5 сол 

15.00.05 Фармоишњои ректор ва муовинони ректор 5 сол 

15.00.06 
Қарорњои Шўрои олимони факултет  ва   

фармоишњои декан 
5 сол 

15.00.07 Суратҷаласаҳои деканат, комиссияи экпертӣ,  5 сол 



машваратҳои илмї ва илмї-методӣ  

15.00.08 
Низомномаҳо ва дастурамалҳои вазифавии 

кормандони  факултет 
5 сол 

15.00.09 Наќшаи корї ва  њисоботи факултет  5 сол 

15.00.10 
Наќшаи Шўрои олимони факултет ва 

суратҷаласањои он  

15.00.11 
Ҷадвали воҳидҳои корї ва таќсимоти соатҳои 

таълимии кафедрањо  
5 сол 

15.00.12 
Наќша ва ҳисоботњои солонаи “Шӯрои таълимї - 

методӣ”-и факултет 
5 сол 

15.00.13 
Наќша ва  њисоботњои солонаи  илмї-тањќиќотии 

кафедраҳо  
5 сол 

15.00.14 
Стандартҳо ,наќшаҳои таълимї  ва кории равияҳо 

ва ихтисосҳои бакалаврии факултет                        
5 сол 

15.00.15 
Стандартњо, наќшањои таълимї ва кории 

ихтисосњои магистратура  
3 сол 

15.00.16 
Барномаҳои таълимӣ ва тақвимии корӣ аз фанҳои 

таълимии   факултет 
5 сол 

15.00.17 

Фармоишҳо оид ба ќабул, аз курс ба курс  

гузаронидан, хориҷ, барқарор, гузариш аз як 

донишгоњ ба дигар донишгоҳ  ва ба рухсатии 

академї баромадани донишҷўён  

5 сол 

15.00.18 
Рӯйхати даврї (контингент) - и  донишҷӯёни 

факултет 
5 сол 

15.00.19 
Рўйхати донишҷўёни тариќи квотаи Президентї 

тањсилкунанда, донишҷўёни ятим ва маъюб  
5 сол 

15.00.20 
Ҷадвали дарсҳои  таълимӣ,  санҷишҳо ва 

имтиҳонҳо 
5 сол 

15.00.21 Ҷадвали санҷишу имтиҳонҳо 
 

15.00.22 
Натиҷаи  сессияҳои имтиҳонотӣ ва пешрафти 

донишҷӯён 
5 сол 



15.00.23 
Дафтари ќайди дарсњо, маълумот оиди давомоти 

донишҷӯён  
5 сол 

15.00.24 Фармоишњо оид ба таъини стипендияпулї 3 сол 

15.00.25 
Њисоботњои солонаи таҷрибаомўзии таълимї, 

истеҳсолї ва пешаздипломї 
5 сол 

15.00.26 

Ҳисобот ва суратҷаласаҳои комиссияи 

атестатсионии   хатм оид ба  имтиҳоноти давлатӣ, 

њимояи корҳои хатми тахассусии бакалаврї  

5 сол 

15.00.27 

Ҳисобот ва суратҷаласаҳои комиссияи 

атестатсионии   хатм оид ба  имтиҳоноти давлатӣ, 

њимояи корҳои хатми тахассусии магистрї 

3 сол 

15.00.28 
Наќшаи дурнамои такмили ихтисоси омўзгорони 

факултет  
5 сол 

15.00.29 Нақша   ва њисоботњои  солонаи корҳои тарбиявї 

ва кураторони факултет 

3 сол 

15.00.30 Шартномањои њамкорӣ бо истењсолот 5 сол 

15.00.31 Њуҷҷатгузорї оид ба мукотибаҳои факултет бо 

донишҷўён, шаҳрвандон ва сохторњои беруна 

3 сол 

15.00.32 Шиносномаи техникии озмоишгоњњои факултет Доимї 

15.00.33 Рӯйхати  амволи  деканат, кафедраҳо, 

озмоишгоҳҳои илмӣ  ва таълимии факултет 

5 сол 

15.00.34 Фармоишҳои тасдиқи  корҳои хатми бакалаврӣ ва 

рисолаҳои магистрии донишҷӯёни факултет 

5 сол 

15.00.35 Фармоишњо оид ба хатми донишҷўён 5 сол 

15.00.36 Санадҳои ҳуқуқӣ ва меъёрӣ. 5 сол 

15.00.37 Китоби  содирот  ва  воридот 5 сол 

15.00.38 Ҳуҷҷатҳои   бойгонишуда Доимӣ 

15.00.39 Феҳрастҳо 5 сол 

 
 



Низомномаи факултети технологияҳои иттилоотӣ ва 
коммуникатсионӣ дар љаласаи Шўрои олимони  

Донишгоњи технологии Тољикистон 30 сентябри соли 2019  
(суратљаласаи № 01) муњокима ва ќабул карда   шудааст. 

 

 


