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Дар Маҷлиси умумии Аса 
хатмкардагони Донишгох: 
Тоҷикистон баррасй ва ка(

НИЗОМНОМАИ А<
ДОНИШ ГОҲИ ТЕХНОЛОГИИ ТОҶИКИСТОН

1. М УҚАРАРОТИ УМУМЙ

1.1. Ассотсиатсияи хатмкардагони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 
(минбаъд “Ассотсиатсия”) ташкилоти худидоракунандае мебошад, ки ба 
узвияти ихтиёрй асос ёфтааст ва барои амалй намудани фаъолиятхое, ки 
барои манфиати чомеа равона гардидааст ва барои дастгирии мутақобилаи 
хатмкардагони ДТТ, инчунин барномаҳои ояндаи таълимй ва илмй таъсис 
ёфтааст.

1.2. Ассотсиатсия пас аз тасдиқи низомномаи мазкур аз ҷониби Қарори 
Шӯрои олимони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дорой ҳуқуқ ва 
ухдадорихо мегардад,

1.3. Ассотсиатсия фаъолияти худро зимни амалишавии конунгузорхои 
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи ДТТ, Низомнома ва дигар санадҳои 
меъёрӣ-хуқукии Донишгоҳ, ки равандҳои таъяим, илмй-истеҳсолй, илмй- 
тадқиқотй ва дигар фаъолияти Донишгохро риоя менамояд, ба рох 
мемонад.

1.4. Макони чойгиршавии Ассотсиатсия: Ҷумҳурии Точикистон, 
ш. Душанбе 734061, ноҳияи Фирдавсй, кӯч. Н. Қарабоев 63/3, бинои 9 
Маркази рушди касбият ва инноватсия.

1.5. Ассотсиатсия шахси ҳуқуқй нест.

2. /. Мацсад т  ҳадафҳои асосии А ссостсиатсия аз ища иборат мебошад:
2.1.1. Мусоидат ба ДТТ дар иҷрои вазифаҳои ташаккули мачмӯи 

илмию истеҳсолй оид ба тайёр ва бозомӯзии мутахассисон дар самтҳои 
барномаҳои таълимии донишгох;

2.1.2. Мусоидат дар такмили механизми ҷараёни таълим;
2.1.3. Баландбардории самаранокии истифодабарии иқтидори 

хатмкардагони ДТТ;
2.1.4. Таҳкими пайдарпайии касбии хатмкардагони солҳои гуногуни 

хатм;
2.1.5. Мусоидат дар таҳкими нуфузи хатмкардагони донишгох дар 

бозори мехнат.

2. М АҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ АСОСЙ
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2.2. Барой ноил шудан ба ин ҳадафҳо Ассотсиатсия вазифщои зеринро 
иҷро менамояд:
2.2.1, Таҳияи маълумот оид ба хатмкардагони ДТТ бо мақсади таъмини 
робитаи доимии онҳо бо донишгоҳ ва ҳамдигар;
2.2.2. Мусоидат дар гирифтани омӯзиши сифати баланд, рушди шаклҳои 
самараноки такмили ихтисос, иқтисодй, ҳуқуқй, маяакаи иттилоотй ва 
сатҳи фарҳангии хатмкардагони ДТТ;

2.2.3. Мусоидат ба рушди шаклҳои самараноки ташкили раванди 
таълим ва таҳқиқоти илмй.

2.2.4. Мусоидат дар самти роҳнамоии касбй барои чавонон, ташкили 
шарикии иҷтимой. ҳамоҳангсозӣ ва амалисозии манфиатҳои тарафайни 
доираҳои соҳибкорй, мақомотҳои давлатй ва маҳаллй, муассисаҳои 
таълимй, инчунин ташкштотҳои ҷамъиятй бо ДТТ;

2.2.5. Ташкили вохӯриҳои мунтазами хатмкардагони ДТТ;
2.2.6. Ташкили таъини стипендияҳои шахсй, гуруҳй ва ассотсиатсия ба 

донишҷӯёни соҳибистеъдод, аспирантҳо ва олимони ДТТ;
2.2.7. Таъсис, вусъат ва рушди робитаҳои шахсй ва кори доимй бо 

хатмкардагони донишгоҳ, ташкили кӯмаки мутақобила ва ҳамкорй байни 
онҳо;

2.2.8. Ташкили муносибатҳои мутақобила барои мубодилаи таҷриба, 
иттидоот, технологияҳои нави байни ниҳодҳои гуногуни таълимй;

2.2.9. Муттаҳидсозии нерӯхои зеҳнй ва эҷодии аъзои Ассотсиатсия 
барои ташкил ва расонидани дастгирии ҳамаҷонибаи иҷтимоӣ ва иқтисодй 
ба Донишгоҳ, мустаҳкам намудани заминай моддию техникии он;

2.2.10. Паҳн намудани иттилоот оид ба рушди дар фаъолияти касбии 
аъзои инфиродй ва коллективии Ассотсиатсия;

2.2.11. Истифодаи таҷриба ва имкониятхои хатмкардагони ДТТ дар 
татбиқи лоиҳахои таълимй, илмй, иқтисодй ва саноатии марбут ба рушди 
стратегии мамлакат ва донишгоҳ;

2.2.12. Интишори васеъи маълумот дар бораи донишгоҳ, анъанахо, 
таърих ва вазъи кунунй;

2.2.13. Мусоидат дар ташкил ва рушди муносибатҳои байналмилалии 
ДТТ, иштирок дар барномаҳои мубодилаи байналмилалии донишҷӯён, 
аспирантҳо ва хатмкунандагон,

Барои ноил шудан ба мақсадҳо аа вазифаҳо 
Ассотсиатсия чунин корҳоро анҷом медиҳад:

2.3.1. Ҷамъоварии маълумот дар бораи хатмкардагони Донишгоҳи 
технологии Тоҷикистон ва ташаккули тамоси онҳо;

2.3.2. Ташкили молиявй ва хама гуна дастгирии ДТТ тавассути ҷалби 
фондҳои мақсаднок аз ҳисоби аъзоёни Ассотсиатсия;
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2.3.3. Мубодилаи байни аъзоёни Ассотсиатсия, нашрияхои чопй ва 
ғайра;

2.3.4. Бастани шартномаҳои муштараки мутақобилан судманд бо 
ташкилоту муассисахое, ки дар он хатмкардагони донишгоҳ кору 
фаъолият доранд;

2.3.5. Ташкил ва маблағгузории барномақои байналмилалии илмй, 
конфронсхои илмй, симпозиумҳо ва семинархо;

2.3.6. Ташкили иштироки хатмкунандагон ва хатмкардагон дар 
чорабиниҳои ДТТ дар форумҳо ва вохуриҳсш судманд ба муносибати 
ҷашнгирии солгарди кафедраҳо, факултетҳо ва донишгоҳ;

2.3.7. Баргузории чаласаи хатмкардагон дар рузҳои муайян:
2.3.8. Татбиқи ҳамкориҳои судманд бо созмону ташкилотҳои монанд 

дар донишгохҳои Точикистон ва кишвархои дигар;
2.3.9. Робитаҳои байни мақомот. намояндагони бизнес ва 

хатмкардагони дигар донишгоххо;
2.3.10. Ҷалби ҷавонони лаёкатманд ба донишгох.

3. ҲУҚУҚ ВА ӮҲДАДОРИҲОИ АССОТСИАТСИЯ

3.1. Ассотсиатсия ҳуқуқ дорад, ки бо ректоры Д Т Т  мувофиц шавад:
3.1.1. барои амалй намудани барномахои ассотсиатсия аъзоёни 

муваққатии илмй, эҷодй, маърифатй, иттилоотй ва машваратй созмон 
диханд;

3.1.2. мусоидат ба омӯзиш, таҷрибаомӯзй, мубодилаи тачриба, 
иштирок дар конгрессҳо, конфронсҳо, мачлисҳо ва дигар чорабинихои 
аъзои Ассотсиатсия;

3.1.3. амалхои дигар, ки ба қонунгузории амалкунанда мухолифат 
надоранд ва ба рушди Донишгох нигаронида шудаанд.

Ассотсиатсия вазифадор аап:
3.2.1. ба аъзои Ассотсиатсия мувофиқи дархости онхо хама гуна 

иттилоотро ба фаъолияти Ассотсиатсия пешниход намояд;
3.2.2. маълумот аъзоёни он дар бораи нақшаҳо ва дурнамои 

рушди Ассотсиатсияи ва Донишгох;
3.2.3. пешниход кардани гузоришхо оид ба ичрои аъзои 

Ассотсиатсия бо тартиби пешбининамудаи Низомномаи мазкур.
3.2.4. Ассотсиатсия барои амалҳои худ дар доираи қенунгузории 

амалкунандаи Ҷумҳурии Точикистон ва ин Низомнома чавобгар аст.

4. АЪЗОГЙ ДАР АССОТСИАТСИЯ  
Ҳуқук ва вазифахои аъзоёни Ассотсиатсия

4.1. Аъзоёни Ассотсиатсия - хатмкардагони ДТТ, инчунин муаллимон 
ва кормандони ДТТ шуда метавонанд.
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4.2. Аъзоёни фахрии Ассотсиатсия метавонанд давлат, бузургтарин 
олимони (мутахассисони) тоник ва хориҷй, ки дар ҳалли масъалаҳои 
назариявй ва амалӣ саҳми назаррас гузоштаанд, варзишгарон, олимон ва 
ходимони фарханг, ки дар таъсис, рушд ва таҳкими нуфузи донишгоҳ дар 
ҳалли мушкилотҳои Ассотсиатсия саҳм гузоштаанд ва фаъолона иштирок 
мекунанд, бошанд.

4.3. Узвияти Ассотсиатсия дар асоси ихтиёрй сурат мегирад. Аъзои нав 
аз ҷониби Шурой Ассотсиатсия дар асоси аризаи шахсй кабул карда 
мешавад.

4.4. Узвиющои Ассотсиатсия ускук доранд:
4.4.1. Иштирок намудан дар идораи корҳои Ассотсиатсия;
4.4.2. Гирифтани маълумотхои фаъолияти Ассотсиатсия, нақшаҳо ва 

барномаҳои муиофиқи Низомномаи мазкур ба рох мондашуда;
4.4.3. Дархост аз ҷониби Ассотсиатсияи назорат маълумот оид ба 

рафти иҷрои қарорҳои Маҷлиси умумии ва Раёсати Ассотсиатсия, 
инчунин пешниходҳои онҳо;

4.4.5. Дар чаласаҳои умумии аъзоёни Ассотсиатсия оид ба рӯзнома 
пешниҳодҳо манзур намоянд;

4.4.6. Бо мақомоти роҳбарикунандаи Ассотсиатсия оид ба хама гуна 
масъалаҳои марбут ба фаъолияти худ дар тамос шаванд;

4.4.7. Гирифтани кӯмаки машваратй, услубй, ҳуқуқй ва дигар аз чониби 
Ассотсиатсия;

4.4.8. Истифодаи ҳуқуқи афзалиятноки пойгоҳи иттилоотии 
Ассотсиатсия ва хизматрасонихои он, инчунин ҳукуқи афзалиятноки 
иштирок дар чорабиниҳое, ки Ассотсиатсия мегузаронад;

4.4.9. Интиқоли амвол барои Ассотсиатсия, ки фаъолияти 
пешбининамудаи Низомномаи мазкурро ба рох мемонад;

4.4.10. Барои вакил ҳуқуқи овоздиҳй ба дигар аъзои Ассотсиатсия;
4.4.11. Ассотсиатсия барои таъмин намудани кӯмаки моддй дар шакли 

ихтиёрй;
4.4.12. Ихтиёран аз чониби Ассотсиатсияи хориҷ, дар асоси ариза 

пешниҳод ба Шӯрои Ассотсиатсия. Дар ин ҳолат, ариза бояд на дертар аз 
як мох пеш аз санаи озод пешниход карда шавад.

4.5. Аъзоёни Ассотсиатсияӯҳдадоранд:
4.5.1. Дар халли вазифахои дар назди Ассотсиатсия гузошташуда 

фаъолона саҳм гузорад;
4.5.2. Иштирок дар чорабиниҳо, Маҷлиси умумй ё Раёсати 

Ассотсиатсия;
4.5.3. Бо ин Низомнома, дигар санадхои махаллй, ки макомоти 

роҳбарикунандаи Ассотсиатсия кабул кардаанд. риоя намудан;
4.5.4. Ба таври саривақтй анчом додани қарорҳои аз чониби Шӯро ё 

Мачлиси умумии Ассотсиатсия;
4.5.5. Ба Ассотсиатсия (котиби Ассотсиатсия) фавран дар бораи тагир 

додани коордииатҳои худ хабар диҳад;
4.5.6. Пардохт намудани хаққи узвиятҳо дар доираи тартиб ва андозаи 

муқаррарнамудаи Шӯрои Ассотсиатсия.
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4.6. Узви Ассотсиатсия, ки вазифаҳои худро ичро намекунад ё ба таври 
номувофиқ иҷро мекунад ё ӯхдадориҳои худро дар назди Ассотсиатсия 
вайрон мекунад, ё бо амал ё беамалии худ ба фаъолияти мӯътадили 
Ассотсиатсия халал мерасонад, бо қарори Шӯрои Ассотсиатсия аз он 
хорич карда мешавад.

5. СОХТОРИ ТАШ КИЛИ АССОТСИАТСИЯ

5.1. Мақомоти опии рохбарикунандаи Ассотсиатсия мачлиси у мумии 
аъзоёни он мебошад, ки на камтар аз як маротиба дар як сол даъват карда 
мешавад.

5.2. Ба салоҳияти Маҷлиси Умумии Ассотсиатсия масъалаҳои зерин 
дохил мешаванд:

5.2.1. Ворид намудани тағйиру иловаҳо ба ин Низомнома;
5.2.2. Муайян намудани самтҳои афзалиятноки Ассотсиатсия, 

принсипҳои ташаккул ва истифодаи амволи он;
5.2.3. Таъсиси мақомоти ичроияи Ассотсиатсия ва пеш аз мӯҳлат қатъ 

кардани ваколатҳои онҳо;
5.2.4. Баррасӣ ва тасдиқи ҳисоботҳо дар бораи фаъолияти Шӯрои 

Ассотсиатсия.
5.3. Мачлиси умумии Ассотсиатсия ҳуқук дорад, агар дар мулокот 

зиёда аз нисфи аъзои он ширкат намоянд,
5.4. Қарори Мачлиси Умумии аъзоёни Ассотсиатсия қабулшуда 

ҳисобида мешавад, агар на камтар аз се ду ҳиссаи аъзои дар мачлис 
иштирокдошта овоз диханд.

5.5. Қарорҳои мачлиси умумии аъзоёни ассотсиатсия дар протоколҳо 
тартиб дода мешаванд, ки ба он раис ва котиби мачлис имзо мегузоранд. 
Раиси Ассотсиатсия ҷаласаи Мачлиси Умумии аъзоёни Ассотсиатсияро 
райей мекунад.

5.6. Рохбарии умумии Ассотсиатсияро Шурой Ассотсиатсия амаяй 
менамояд. Шӯро аз Роҳбари Ассотсиатсия ва аъзоёни шӯъбаҳои 
Ассотсиатсия дар факултаҳои донишгоҳ иборат аст,

5.7. Шӯрои Ассотсиатсия дар байни чаласаҳои умумии Ассотсиатсия 
амал мекунад, аммо дар ҳар сурат, на камтар аз як маротиба дар 3 мох 
маҷлисҳо мегузаронад.

5.8. Шурой Ассотсиатсия аз ҷониби Мачлиси Умумн ба мӯҳлати 3 сол 
интихоб карда мешавад.

5.9. Ба салоҳияти Шӯрои Ассотсиатсия масъалаҳои зерин дохил 
мешаванд:

5.9.1. Тасдик намудани ҳисоботи солона оид ба фаъолияти Шӯро;
5.9.2. Тасдиқи нақшаи корни Ассотсиатсия:
5.9.3. Пешниҳоди ҳисобот дар бораи фаъолияти Ассотсиатсия дар 

мачлиси умумии Ассотсиатсия;
5.9.4. Амалисозии фаъолиятҳои маъмурн барои ҳалли вазифаҳои 

Ассотсиатсия, ки дар ин Низомнома пешбинй шудаанд;
5.9.5. Қабули қарорҳо дар бораи қабули аъзоёни нав ба Ассотсиатсия 

ва хорич намудани аъзои Ассотсиатсия.
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5.9.6. Тасдиқи андозаи ҳаққи аъзогй ва тартаби пардохти он.
5.9.7 Ҷаласаи Шӯрои Ассотсиатсия салоҳиятдор аст, агар дар он на 

камтар аз 2/3 аъзои он дар маҷлиси мазкур иштирок дошта бошанд.
5.10. Қарори Шӯрои Ассотсиатсия бо аксарияти овозҳои аъзои дар 

маҷлиси Шӯрои Ассотсиатсия иштирокдошта қабул карда мешавад.
5.11. Роҳбарии фаврии Ассотсиатсияро Роҳбари Ассотсиатсия амалй 

мекунад, ки ба мӯҳлати 3 сол аз ҷониби Маҷлиси Умумии Ассотсиатсия 
интихоб карда мешавад.

5.12. Сардори Ассотсиатсия:
5.12.1. Кори Шӯрои Ассотсиатсияро ташкил медиҳад.
5.12.2. Ҷаласаҳои Шӯрои Ассотсиатсияро даъват мекунад.
5.12.3. Ташкили раёсати маҷлиси умумии аъзои Ассотсиатсия.
5.12.4. Дар ҷаласаҳои Шӯрои Ассотсиатсия протоколро тартиб 

медиҳад.
5.12.5. Роҳбарии умумии Ассотсиатсияро амалй мекунад.
5.12.6. Манфиатҳои Ассотсиатсияро дар мақомоти давлатй. 

худидоракунии маҳаллй, дар муносибат бо дигар ташкилоту муассисаҳо, 
шахсони воқей ва ҳуқуқӣ ифода мекунад.

Ф ОНДИ АССОТСИАТСИЯ
6.1. Фонди Ассотсиатсия (ҳамчун Фонд) - ин маҷмӯи маблағҳои пули 

ва дороихои модцй мебошад, ки бо тартиби муқаррарнамудаи 
Низомномаи мазкур ба ДТТ ворид карда мешавад.

6.2. Фонд бо мақсади мусоидат ба рушд ва тахкими заминай илмию 
техникй ва модцй, инфрасохтори иҷтимоии донишгоҳ, инчуиин тавсеаи 
имкониятҳои дастгирии иҷтимоии донишҷӯён, аспирантхо ва кормандони 
донишгоҳ таъсис дода мешавад.

6.3. Хароҷоти Фонд аз чониби ректор мувофиқи карори Шӯрои 
Ассотсиатсия амалй карда мешавад.

6.4. Манбаъҳои ташаккули амволи Фонд дар шакли пулй ва шаклҳои 
дигар инҳоянд:

6.4.1. Саҳмияҳои ихтиёрии хайрия ва хайрияҳои шахсони ватанй ва 
хоричй, шахсони вокей ва ҳукуқй, пеш аз хама аъзои Ассотсиатсияи 
хатмкардагони донишгоҳ;

6.4.2. Маблағҳои ғайрибуҷетии донишгоҳ;
6.4.3. Даромадҳои дигаре, ки қонунгузории амалкунанда манъ 

накардааст.
6.5. Маблағҳои Фонд барои фаъолиятҳои ғайрибуҷетй дар ҳисоби 

шахсии донишгоҳ алоҳида нигоҳ дошта мешаванд. Арзишҳои моддй дар 
тавозуни донишгоҳ алоҳида оварда мешаванд.

6.6. Баҳисобгирии амалиёт бо амволи Фонд аз рӯи баҳисобгирии 
Донишгох анҷом дода мешавад.

6.7. Ҳисоботи солона дар бораи фаъолияти молиявии Фонд аз чониби 
ректори донишгох ба Маҷлиси Умумии Ассотсиатсия пешниҳод карда
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мешавад.
6.8. Санҷиши фаъолияти молиявии Фонд аз ҷониби Комиссиям 

тафтишотии Ассотсиатсия гузаронида мешавад.
7. ТАҒГИБИ ВО РИ Д НАМ УДАНИ ТАҒЙИРУ ИЛОВАҲО

7.1. Қарори тағйиру иловаҳо ба Низомнома дар бораи Ассотсиатсия 
дар ҷаласаи умумии Ассотсиатсия дар ҳолиати 2/3 овозҳои аъзоёни 
Ассотсиатсия кабул мегардонад.

7.2. Тағирот ва иловахо ба Низомнома дар бораи Ассотсиатсия аз 
лаҳзаи кабул шудани онҳо ва аз ҷониби Маҷлиси Умумии Ассотсиатсия 
эътибор пайдо мекунанд.

8. АЗНАВТАШ КИЛДИҲӢ ВА ҚАТЪ НАМ УДАНИ ФАЪОЛИЯТИ
АССОТСИАТСИЯ

8.1. Қарор дар бораи қатъ кардани Ассотсиатсия аз чониби Мачлиси 
Умумии Ассотсиатсия қабул карда мешавад, агар на камтар аз 2/3 аъзои 
дар мачлис иштирокдошта ба тарафдории он ё бо қарори Шӯрои илмй 
овоз диҳанд.

8.2. Пас аз қабули карор дар бораи барҳамдиҳии Ассотсиатсия, 
мачлиси умумии аъзоён на камтар аз 3 нафар комиссияи барҳамдиҳиро 
интихоб мекунад, ки ин санади барҳамдиҳй мебошад.

9



Ба матбаа 16.10.2019 суворида шуд.
Kin a t и офсета. Лпдочаи 60x84 1/16. Ҷузъв чоий 0,5 

Фармовш №90. Ададн вашр 100 вусха.

Дар матбаав «Доашш охи техвологвв Тоҷикистов» чов шудааст. 
Строга: ш.Душавбе, к. Н. Қарабоев 63/3


