
 



 

Муқаррароти умумӣ 

 

 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 таълимӣ», «Низомномаи намунавӣ 

оид ба муассисаҳои таълимии таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон», 

Низомномаи Раёсати муносибатҳои  байналмилалии Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳуҷҷатҳои меъёрӣ-ҳуқуқии Вазорати саноат ва 

технологияҳои нави ҶТ,  «Оинномаи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон» ва 

дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маъориф ба мақсади ворид шудан ба 

фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ таҳия шудааст. 

Шуъбаи равобити  хориҷӣ  воҳиди  мустақил дар сохтори Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон маҳсуб мешавад, ки  тавассути он  фаъолияти 

байналмилалии донишгоҳ  ҳамоҳанг гардонида мешавад. Инчунин, шуъба  

масъалаҳои  барқарор  намудани робитаҳои Донишгоҳро бо муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбии  кишварҳои хориҷӣ ва созмонҳои  байналмилалӣ дар 

раванди мубодилаи донишҷўён ва устодон дар зинаҳои гуногуни таҳсилот, 

таълиму тарбия, такмили ихтисос ва тадқиқотҳои илмии муштарак низ  ҳаллу 

фасл менамояд. 

 

                                                   Сохтори шуъба  

Сохтори шуъбаи равобити хориҷӣ дар асоси Оиномаи Донишгоҳи 

технологии Тоҷикистон ва ҷадвали корӣ муайян карда мешавад. 

 

Шуъба мувофиқи ҷадвали корӣ аз мудир, 2 сарнозир; - ҳамоҳангсози 

раводид ва бақайдгирӣ; - ҳамоҳангсози грантҳо ва лоиҳаҳо ва нозир - 

тарҷумон иборат мебошад. 

 

                                     



 

Вазифаҳои асосии шуъба 

1. Таҳияи лоиҳаи тафоҳумнома, шартнома, созишнома ва протоколҳои 

байнидонишгоҳӣ оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи маориф ва илм бо кишварҳои 

хориҷӣ; 

2. Таҳияи лоиҳаи тафоҳумнома, шартнома ва созишномаҳо оид ба ҳамкорӣ 

байни созмонҳои байналмилалии муқими Ҷумҳурии Тоҷикистон ва берун 

аз кишвар; 

3. Назорати татбиқи созишномаҳои байнидонишгоҳӣ оид ба ҳамкорӣ дар 

соҳаи маориф бо кишварҳои хориҷӣ; 

4. Назорати раванди таҳсили донишҷўён, коромўзон, аспирантон ва 

фаъолияти устодони хориҷӣ дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон; 

5. Таҳияи лоиҳаҳои грантӣ ва иштирок дар озмунҳои грантии 

байналмилалӣ; 

6. Вусъат бахшидан ба раванди мубодилаи байналмилалии донишҷўён; 

7. Дарёфти грантҳо барои таҳсили донишҷўён, коромўзӣ ва такмили 

ихтисоси омўзгорон; 

8. Дар ҳамкорӣ бо вазоратҳои дахлдори ҷумҳурӣ таъмин намудани назорати 

риояи реҷаи раводид ва қоидаҳои иқомати донишҷўён, аспирантҳо, 

коромўзон ва устодони хориҷӣ дар ДТТ; 

9. Муайян намудани самтҳои асосии фаъолияти байналмилалӣ дар соҳаи 

маориф ва роҳҳои афзалиятноки ҳамкориҳои дуҷонибаву бисёрҷониба, 

ҷалби мутахассисони соҳибтаҷрибаи муассисаҳои таълимӣ ва 

коршиносони соҳа; 

10.  Масъулияти танзим, ҳифзу бойгонии асноди меъёрӣ, фармонҳо, 

мукотибот ва дигар маводи марбути шуъба; 

11.  Пешбурди корҳои дафтардорӣ ва чопу танзими онҳо; 

12.  Ба танзим овардани санадҳо ва кӯмак дар гирифтани раводид ба 

донишҷўёни барои таҳсил ба хориҷа сафаркунанда; 

13. Ҳамкорӣ бо Вазорати корҳои хориҷии ҶТ ва Вазорати корҳои дохилии 



ҶТ барои ба танзим овардани санадҳо, гирифтани раводиди таҳсил ва 

бақайдгирии донишҷўёни хориҷӣ; 

14.  Тайёр намудани маълумоти муффасал барои ҳар як донишҷӯе, ки аз 

хориҷи кишвар дар ДТТ таҳсил менамоянд; 

15.  Қабули ҳисоботи донишҷўён, кормандону устодони ДТТ, ки барои 

таҳсил, сафари хидматӣ, таҷрибаомўзӣ, давраҳои омўзиши илмӣ ва 

ҳамоишҳои (конфренсияҳои) илмӣ ба кишварҳои хориҷӣ сафар кардаанд; 

16.  Ба қайдгирӣ ва нигоҳдории асноди донишҷўён ва устодони хориҷие, ки 

дар ДТТ таҳсил ва кор мекунанд; 

17.  Назорати раванди таҳсили донишҷўён, коромўзон, аспирантон ва 

устодони хориҷӣ дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон; 

18.  Пазироӣ аз меҳмонони хориҷие, ки ба ДТТ  ташриф меоранд; 

19.  Дар ҳамкорӣ бо шуъбаҳои равобити хориҷии мактабҳои олии ҶТ  эълон 

намудани Бурсияиҳои таҳсилӣ барои донишҷўён ва омўзгорон дар доираи 

созишномаи баимзорасонидашудаи байнимуассисавии Барномаи 

ERASMUS+; 

20.  Дар ҳамкорӣ бо Маркази барномаҳои байналмилалии Вазорати Маориф 

ва илми ҶТ дастрас намудани маълумоти аниқ оиди  барномаҳои 

байналхалқӣ барои таҳсил, таҷрибаомўзӣ ва корҳои илмӣ дар хориҷи 

кишвар ва ба саҳми донишҷўён, муаллимон ва кормандон расонидани 

онҳо; 

21.  Бо кормандон ва донишҷўёне, ки аз хориҷи кишвар баъди таҳсил 

бармегарданд, ташкил намудани вохўриҳо оид ба дастовардҳои 

мактабҳои олии хориҷи  кишваре, ки онҳо таҳсил намудаанд; 

 

 

 

 

 



   Дастурамали вазифавии кормандони шуъбаи равобити 

хориҷӣ 

 

Мудири шуъбаи равобити хориҷӣ вазифа ва салоҳиятҳои 

зеринро дорад: 

 Ба роҳ мондани фаъолияти шуъба дар асоси низомномаи мазкур ва        

ҳамкории  амалӣ бо созмонҳо, намояндагиҳо ва фондҳои байналмилалӣ 

дар мавриди таҳкими ҳамкорӣ ва ширкати ДТТ дар барномаҳои илмӣ ва 

таълимӣ; 

 Таҳия ва танзими санадҳои зарурии донишҷўёни ДТТ, ки барои таҳсил ва 

ё  коромўзӣ ба марказҳои таълимӣ ва илмии кишварҳои хориҷи дуру 

наздик фиристода мешаванд; 

 Қабули донишҷўёни хориҷие, ки аз тариқи бурсияҳои давлатӣ, 

барномаҳои муштарак ва созишномаҳои ҳамкории тарафайн  доир ба 

табодули донишҷўён дар соҳаи таҷрибаомўзии техникӣ омадаанд (таҳияи 

раводид, ҳамоҳангсозӣ бо муассисае, ки онҳо таҷриба меомўзанд, 

масоили буду бош ва маишии онҳо) ва созмондиҳии барномаи фарҳангӣ-

фароѓатии онҳо; 

 Ташкил ва ба роҳандозии чорабиниҳои илмӣ, фарҳангӣ ва фароѓатӣ бо 

устодон ва донишҷўёни  хориҷие, ки ба муддати муайян барои тадрис ба 

ДТТ даъват шудаанд;  

 Кор бо мукотиботе, ки ба шуъбаи равобити хориҷӣ марбут аст ва тайёр 

намудани ҳисобот, маълумотнома ва  гузориш  ба раёсати Донишгоҳ ва 

вазоратҳои даҳлдор.  

 Бақайдгирӣ ва нигоҳдории асноди донишҷўён ва устодони хориҷие, ки 

дар ДТТ таҳсил ва кор мекунанд; 

  Ҳамоҳангсозии умумии лоиҳаҳои грантии хориҷие, ки дар донишгоҳ 

амалӣ мегарданд; 

 Вобаста ба имконият ташкил намудани курсҳои забономузӣ(англисӣ, 



олмонӣ, хитойӣ) барои хоҳишмандон. 

 Омода намудани ҳисоботҳо (3 моҳ, 6 моҳ ва солона) ва пешниҳод ба 

роҳбарият, вазорату мақомотҳои дахлдор. 

 

    Сарнозир - ҳамоҳангсози раводид ва бақайдгирӣ   вазифаҳо ва  

масъулияти зеринро дорад: 

 Ба танзим овардани санадҳо ва кумак дар гирифтани раводид ба 

донишҷўёни барои таҳсил ба хориҷа сафаркунанда; 

 Ҳамкорӣ бо Вазорати корҳои хорҷии ҶТ ва Вазорати корҳои дохилии ҶТ 

барои ба танзим овардани санадҳо, гирифтани раводиди таҳсил ва 

бақайдгирии донишҷўёни хориҷӣ; 

 Тайёр намудани маълумоти муффасал барои ҳар як донишҷўе, ки аз 

хориҷи кишвар дар ДТТ таҳсил менамоянд; 

 Назорати раванди таҳсили донишҷўён, коромўзон, аспирантон ва 

устодони хориҷӣ дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон; 

 Иштирок дар семинарҳои байналмилалие, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

гузаронида мешаванд; 

 Пазироӣ аз меҳмонони хориҷие, ки ба ДТТ  ташриф меоранд; 

 

 

 Сарнозир - ҳамоҳангсози грантҳо ва лоиҳаҳо вазифаҳо ва 

масъулияти  зеринро дорад: 

  Ҷустуҷў ва дарёфти барномаҳо, лоиҳаҳо ва фондҳои байналмилалӣ, ки 

тариқи озмун эълон намудаанд ва тарѓиб намудани ин имкониятҳо ба 

кормандон ва донишҷўён; 

 Таҳияи лоиҳаҳои грантӣ ва иштирок дар озмунҳои грантии 

байналмилалӣ; 

 Назорати татбиқи лоиҳаҳои грантӣ ва байналмилалӣ, тайёр намудани 

ҳисоботҳо оид ба раванди иҷрои онҳо; 

 Пазироӣ аз меҳмонони хориҷие, ки ба ДТТ меоянд; 



 Дар ҳамкорӣ бо мудири шуъбаи равобити хориҷӣ эълон намудани 

Бурсияиҳои таҳсилӣ барои донишҷўён ва омўзгорон дар доираи 

созишномаи баимзорасонидашудаи байнимуассисавии Барномаи 

ERASMUS+; 

 Бо кормандон ва донишҷўёне, ки аз хориҷи кишвар баъди таҳсил 

бармегарданд, ташкил намудани вохўриҳо оид ба дастовардҳои 

мактабҳои олии хориҷи  кишваре, ки онҳо таҳсил намудаанд; 

 Дар якҷоягӣ  бо Маркази технологияҳои компютерӣ ва таълимӣ 

ташкил намудани курсҳои Академияи Шабакавии Cisco барои 

донишҷўдухтарон барои баланд бардоштани малакаҳои технологияҳои 

иттилоотӣ дар рақобатпазирӣ ва баланд бардоштани нуфузи 

Донишгоҳ; 

 Иштирок дар семинарҳои байналмилалӣ вобаста ба грантҳо ва 

лоиҳаҳо; 

             Нозир - тарҷумон вазифаҳои зеринро дорад: 

 

 Назорати танзимии умури дафтардорӣ ва коргузории шуъба; 

 Тарҷумаи ҳуҷҷатҳо ва маводҳои коргузории шуъба; 

 Тарҷумаи мукотиботе, ки ба шуъбаи равобити хориҷӣ марбут аст ва 

тайёр намудани ҳисобот, маълумотнома ва  гузориш  ба раёсати д 

 онишгоҳ ва вазоратҳои дахлдор. 

 Иштирок дар семинарҳои байналмиллалие, ки дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон гузаронида мешаванд; 

 Пазироӣ аз меҳмонони хориҷие, ки ба ДТТташриф меоранд ва 

таъмини тарҷумаи суҳбату вохуриҳо.  

 

 

 


