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МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
	Низомномаи мазкур дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», «Низомномаи намунавї оид ба муассисањои таълимии тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон», «Оинномаи Донишгоњи технологии Тољикистон» ва дигар санадњои меъёриву њуќуќии соњаи маориф ба маќсади ворид шудан ба фазои ягонаи тањсилоти љањонї тањия шудааст.
Шуъбаи масоили иљтимої дар сохтори Донишгоњи технологии Тољикистон мањсуб мебошад, ки фаъолияти он дар асоси Оинномаи ДТТ, Консепсияи ягонаи њифзи иљтимоию њуќуќии донишљўёну кормандони Донишгоњ ва  Низомномаи мазкур ба роҳ монда мешавад.
Дар фаъолияти хеш шуъбаи масоили иљтимої ба Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии  тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон, фармонҳои роҳбарияти Донишгоҳ, Шӯрои олимон, муовини ректор оид ба равобити хориҷӣ ва масоили иҷтимоии ДТТ ва санадњои меъёриву њуќуќии амалкунанда оиди масъалаҳои иҷтимоии донишҷӯён ва кормандон такя намуда, назоратро аз рӯи масъалаҳои барномавӣ ҷонноқ менамояд.  

СОХТОР ВА ИДОРАКУНЇ
	Дар сохтори шуъбаи масоили иљтимої се воҳиди штатии корӣ амал мекунад: сардори шуъба, сармутахасси шуъба ва нозири шуъба, ки дар робита бо њама сохторњои таълимї, иќтисодї ва иљтимоии Донишгоњ, масъалањои њифзи иљтимоию њуќуќии кормандону донишљўёни донишгоњро, ки дар Шўрои олимон баррасї гардида, аз тарафи ректори ДТТ тасдиќ шудааст, њаллу фасл менамоянд.
Шуъбаи масоили иљтимої дар њамоњангї бо дигар сохторњои таълимї, илмї ва моливу иљтимоии донишгоњ, барои дар амал татбиќ намудани Консепсияи ягонаи њифзи иљтимої ва њуќуќии устодону кормандон кор мебарад. Вобаста ба имконияти молиявии Донишгоҳ кӯмаки молиявӣ-моддӣ ба донишчӯёни ятим, бепарастор, маъюб ва дигар эҳтиёҷмандон расонида мешавад. Мунтазам вохӯриҳо бо донишҷӯёни ятим, бепарастор ва маъюб гузаронида мешавад.

ВАЗИФАҲОИ АСОСИИ ШУЪБА
Мактубҳои воридгардидаи Дастгоҳи иҷроияи Президенти ҶТ, вазоратҳо, ташкилотҳо, идораҳои дахлдор ва аризаҳои муроҷиатиро саривақт баррасӣ менамояд. 
	Таъмини њамоњангии фаъолияти сохторњои донишгоњ вобаста ба масъалањои ҳифзи иҷтимоӣ, донишҷӯён-ятимон, маъюбон ва бепарасторон.
	Назорат аз рафти иљрои ќарорњои Шўрои олимони  ДТТ дар мавриди  масоили  иљтимої ва маишии кормандону донишљўён.
	Дар соли аввали таҳсил аз маркази бақайдгирии ДТТ гирифтани маҷмӯи маълумот оиди донишљўёни ятим, бепарастор ва маъюб.
	Омӯзиши пай дар пайи ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-ҳуқуқии донишљўёни ятим, бепарастор ва маъюб.
	Гузаронидани машварат бо донишљўёни ятим, бепарастор (падар ё модар надошта) ва маъюб дар бораи сиёсати иљтимоии Президенти ЉТ ва иљрои ин талабот дар Донишгоњи технологии Тољикистон.
	Дар якҷогӣ бо раёсати Донишгоҳ соле ду маротиба ба Мактаб-интернати ҷумҳуриявӣ барои кудакони ятим ва бепарасторони ноҳияи Шамсиддини Шоҳин расонидани кӯмаки моддӣ- молиявӣ.
	Дар асоси Дастуру супоришҳои Президенти ҶТ љињати дастгирии ятимон, бепарасторон (падар ё модар надошта) ва маъюбон расонидани кўмакњои моддӣ-молиявии мавсимї ва ҳисобот ба Дастгоњи Иљроияи Президенти ЉТ ва Вазоратњои дахлдор.
	Тањти назорат гирифтани рафти тањсили донишљўёни ятим, бепарастор (падар ё модар надошта) ва маъюб.
	Ҷобаљогузории донишљўёни эҳтиёҷманд ба хобгоњ ва назорат аз болои он.
	Гузаронидани вохӯриҳо ва љаласањо бо истиќоматкунандагони хобгоњ.
	Дар њамкорї бо шуъбаи тарбия ва тарғибот, андешидани тадбирњо доир ба бењтар сохтани шароити иљтимої, маишї ва зисти донишљўён дар хобгоҳ.

ВАЗИФА ВА ӮҲДАДОРИИ МУДИРИ ШУЪБАИ МАСОИЛИ ИЉТИМОЇ
	Масъалаҳои коргузориро ба роҳ монда, иҷрои ҳуҷҷатҳоро назорат менамояд;

Мактубҳо ва аризаҳои воридгардидаро саривақт баррасӣ намуда ба муаллиф маълумот пешниҳод менамояд;
Таҳияи маҷмӯи маълумотҳо доир ба донишҷӯёни ятим, бепарастор (падар ё модар надошта),  маъюб, аз оилаҳои камбизоати серфарзанд ва иҷрои пешниҳод ба манзури кӯмакҳои моддӣ-молиявӣ ба онҳо;
Иртиботи доимӣ бо садорати факултетҳо доир ба масоили иҷтимоии донишҷӯён, махсусан, ятимон, маъюбон ва аз оилаҳои камбизоат; 
Дар ҳамкорӣ бо шуъбаи тарбия ва тарғибот, андешидани тадбирҳо доир ба беҳтар сохтани шароити иҷтимоӣ, маишӣ ва зисти донишҷӯён дар хобгоҳ;
Тақсими роҳхати донишҷӯён ба хобгоҳ, назорат аз болои таъмин, ҷобаҷогузории донишҷӯён бо ҷойи зист ва гузаронидани ҷаласаҳо бо истиқоматкунандагони хобгоҳ;
Назорат аз рафти иҷрои қарорҳои Шӯрои олимон ДТТ дар мавриди  масоили  иҷтимоӣ ва маишии кормандону донишҷӯён;
Таҳияи нақшаи солонаи фаъолияти шуъба дар доираи фаъолияти Низомномаи мазкур;

ВАЗИФА ВА ӮҲДАДОРИИ САРМУТАХАСИСИ ШУЪБАИ МАСОИЛИ ИЉТИМОЇ
Ба роҳ мондани кор дар асоси дастуру супоришҳои  Президенти ҶТ, ки зимни баромадҳо дар мулоқот бо ятимон, маъюбон ва бепарасторон баён намуда буданд;
Соле ду маротиба пешниҳод намудани ҳисобот ба дастгоҳи иҷроияи Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорату идораҳои дахлдор;
Ҷамъоварӣ  намудани маҳзани оморӣ оиди ятимон, маъюбон ва нимятимон;
	Назорати тахсили  донишҷӯёни ятим, бепарастор ва маъюб;
Таҳия ва ба раёсати донишгоҳ манзур намудани пешниҳодҳо оид ба беҳтар намудани ҳифзи иҷтимоии донишҷӯёни ятим ва маъюб;
Корҳои ҳамоҳангӣ бо факултетҳои донишгоҳ доир ба масоили ятимон, бепарастор ва маъюбон;
	Ҷустуҷӯи роҳҳои хавасмандгардонии донишчӯёни ятиму маъюб ва ба    маҳфилҳои фаннӣ, конференсияҳои илмӣ –амалӣ, омӯзиши забонҳои хориҷӣ, фанҳои тахассусӣ  тартиби лоиҳаҳои инноватсионӣ  ҷалб намудани онҳо;
Доир намудани ҷаласаҳо бо донишҷӯёни ятим, бепарастор ва маъюб дар якҷоягӣ бо раёсати ДТТ;
 Ташкил намудани  вохӯриҳо бо намояндагони  сохторҳои давлатӣ, илму адаб ва ғайраҳо 
Иштирок дар чорабиниҳои фарҳангӣ ва гузаронидани ҷаласаҳо бо донишҷӯёни ятим, бепарастор ва маъюбе, ки дар хобгоҳ зиндагонӣ мекунанд;
Ба донишҷӯёни ятим, ки донишгоҳро хатм намуданд, ёрӣ додан барои идомаи таҳсил дар зинаҳои магистратура, пайдо намудани  ҷои кори мувофиқ ва ба ҳаёти мустақилона гусел намудани онҳо.
ВАЗИФА ВА ӮҲДАДОРИИ МУТАХАССИ ШУЪБАИ МАСОИЛИ ИЉТИМОЇ
	Омӯхтан ва назорати ҳуҷҷатгузории шуъба;

Танзими суратҷаласаҳои (протоколи) шуъба ва назорати иҷрои  қарорҳои қабулшуда;
Сабти мактубҳо ва аризаҳои воридгардида;
Сабти тамоми аснод ва дастуру фармонҳое, ки аз дастгоҳи ректор ва Шӯрои олимони ДТТ доир ба масоили иҷтимоӣ ворид мешавад ва бо онҳо шинос намудани кормандони марбутаи шуъба;
Корҳои ҳамоҳангӣ бо сохторҳои донишгоҳ доир ба масоили иҷтимоӣ ва кор бо донишҷӯён-ятим, маъюб ва бепарастор.

ВАЗИФА ВА ӮҲДАДОРИИ КОТИБ-РЕФЕРЕНТИ МУОВИНИ РЕКТОР ОИД БА РАВОБИТИ ХОРИҶӢ ВА МАСОИЛИ ИҶТИМОӢ
Сабти мактубҳо, аризаҳо ва дигар ҳуҷҷатҳои воридгардида;
	Масъулияти танзим, њифзу бойгонии асноди меъёрї ва дигар маводи марбутаи соҳа;
	Назорату танзими умури дафтардорї  ва коргузории шуъбаҳо;
	Танзими суратљаласаи (протоколи) маљлисњои шуъбаҳо ва назорати иљрои  ќарорњои ќабулшуда.



Низомномаи мазкур дар љаласаи Шўрои олимони ДТТ аз 28.01.2019 баррасї ва тибќи  ќарори № 14 тасдиќ гардид. 

