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МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
1.1.Низомномаи департаменти технологияҳои инноватсионии таълим
дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (минбаъд Низомномаи ДТИТ) дар
асоси Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», «Дар бораи
тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимї», “Дар бораи фаъолияти инноватсионӣ”, “Стратегияи рушди
инноватсионии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2020”,
«Низомномаи намунавї оид ба муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии
Љумњурии Тољикистон», Стандарти давлатии тањсилоти олии касбї дар
Љумњурии Тољикистон, Оинномаи Донишгоњи технологии Тољикистон ва
дигар санадњои меъёрии њуќуќї тањия гаштааст.
1.2.Низомномаи мазкур маќсад, вазифа, ҳуқуқҳо ва раванди идоракунии
департаменти технологияҳои инноватсионии таълими
Донишгоҳи
технологии Тољикистонро муайян мекунад.
1.3.Департаменти технологияҳои инноватсионии таълими Донишгоҳи
технологии Тоҷикистон ҳамчун ҷузъи сохтории донишгоҳ бо мақсади амалӣ
намудани Барномаи марњилавии рушди инноватсионии донишгоњ, ҷорӣ
намудани технологияҳои муосири инноватсионӣ дар ҷараёни таълим,
бозомӯзии касбии кормандон ва омӯзгорон, мунтазам такмил додани низоми
идоракунии электронии донишгоҳ, амалисозии нақшаю барномаҳои донишгоҳ
оид ба мустаҳкам намудани базаи моддию техникии донишгоҳ ва таъсиси
озмоишгоҳҳои тахассусӣ таъсис дода шудааст.
1.4. Роҳбарии департаменти ТИТ-ро муовини ректор оид ба инноватсия
ва технологияҳои таълимӣ ба ӯҳда дорад.
1.5.Дар ҳамоҳангсозӣ бо сохторҳои донишгоҳ Департаменти
технологияҳои инноватсионии таълим барои барои рушди инноватсионии
донишгоҳ, ҷорӣ намудани усулҳои фаъоли инноватсионии таълим, мустаҳкам
намудани базаи моддию техникии донишгоҳ ҳисагузор мебошад.
1.6. Сохтори департаменти ТИТ чунин муқаррар карда шудааст ва
вобаста аз масъалаҳои нави дар назди департамент пайдошаванда
метавонад бо қарори Шӯрои олимон ва фармоиши ректор тағйир дода
шавад:
- Маркази технологияҳои компютерӣ ва таълимӣ
- Маркази инноватсия ва рушди касбият
- шуъбаи табъу нашр.

2. Мақсад ва вазифањои асосии департаменти технологияҳои инноватсионии
таълим
2.1.Мақсади асосии департамент эҷод намудани фазои инноватсионӣ дар
донишгоҳ, татбиқи технологияҳои таълимии муосир дар ҷараёни таълим ва
баланд бардоштани касбияти омӯзгорон бо назардошти фаъолияти
инноватсионӣ мебошад.
2.2. Вазифаҳои асосии департамент аз инҳо иборат мебошанд:
2.2.1.Таҳия намудани нақшаи корӣ ва барномаҳои фаъолияти инноватсионӣ
дар Донишгоҳ бо назардошти қарорҳо ва нақшаю чорабиниҳои Ҳукумати
Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои
Шӯрои олимон ва Ҷаласаҳои ректорати Донишгоҳ;
2.2.2. Дар амал љорї намудани Барномаи марњилавии рушди инноватсионии
донишгоњ, нақшаю чорабиниҳои донишгоҳ оид ба такмил додани усулҳои
фаъоли таълим, такмил ва ташкили озмоишгоҳҳои илмию таълимии
донишгоҳ;
2.2.3. Тањия ва татбиќ намудани усул ва роњњои инноватсионии идоракунии
маъмурї, татбиќи технологияи муосири таълимї;
2.2.4. Ташкили курсњои бозомўзї ва баланд бардоштани сайќали мањорати
педагогї дар асоси тренингњо, курсҳои махсус ва машѓулиятњои намунавї,
курсҳои сертификатсионӣ барои баланд бардоштани салоҳиятнокии касбии
донишҷуён ва кормандон.
2.2.5.Амалисозии рушди технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар
идоракунӣ ва ҷараёни таълим, мукаммал- гардонии платформаи
иттилоотии электронии донишгоҳ ва таҳияи нақшаю чорабиниҳои ДТТ оид
ба ҳалли ин масъала ва амалисозии онҳо.
2.2.6. Дар якҷоягӣ бо кафедраҳои пешбар, ташкилоту корхонаҳо таҳия
намудани талаботҳои корфармоён ба донишу малакаи хатмкунандагони
ихтисосҳои донишгоҳ;
2.2.7. Ташкил ва гузаронидани озмунҳо байни донишҷуёну кормандон оид
ба лоиҳаҳои инноватсионӣ.
2.2.8. Ҳамоҳангсозии фаъолияти инноватсионӣ дар сатҳи факултетҳо,
кафедраҳо ва гуруҳҳои академӣ;
2.2.9. Расонидани ёрии амалӣ ба омӯзгорон, кормандон ва донишҷуён барои
таҳияи лоиҳаҳои инноватсионӣ;
2.3. Маркази технологияҳои компютерӣ ва таълимӣ чунин вазифаҳоро
иҷро менамояд:
2.3.1. Таъминоти техникӣ ва барномавии ҳамаи техикаи компютерӣ ва
мултимедиавӣ ва шабакаи компютерии донишгоҳэ
2.3.2. Таҳия ва дастрасикунонии барномаҳои амалӣ барои автоматикунонии
раванди иодракунии донишгҳ.

2.3.3. Дар ҳолати корӣ нигоҳ доштани техникаи компютерӣ, гузаронидани
назорати ҷории ҳолати кории техникаи компютерӣ.
2.3.4. Мукаммалгардонии шабакаи компютерӣ ва назорати видеоии
донишгоҳ
2.3.5. Хизматрасонии техникӣ, таъмири ҷории техникаи компютерӣ
2.3.6. Ташкили курсҳои сертификатсионӣ дар доираи замимаи иҷозатнома,
ташкили курсҳои бозомӯзии касбӣ барои кормандону омӯзгорон.
2.3.7. Иҷрои корҳои илмӣ – татқиқотӣ, ҷалби мутахассисони ватанӣ ва
хориҷӣ барои ташкили дарсҳо ва курсҳои бозомӯзӣ оид ба ТИК
2.3.8. Таҳияи барномаи компютеркунонӣ, нақшаи харидории техникаи
компютерӣ ва пешниҳоди дархостҳо оид ба харидории онҳо
2.4. Мақсад ва вазифаҳои Маркази рушди касбият ва инноватсия дар
низомнома оид ба фаъолияти маркази рушди касбият муайян карда
мешаванд.
2.5. Шуъбаи табъу нашр чунин вазифаҳоро иҷро менамояд:
2.5.1. Чопи маводҳои таълимӣ, илмӣ ва дигар ҳуҷҷатҳои дохилидонишгоҳӣ
вобаста ба дархости воридшуда мувоифқи талаботҳо ба маводҳои чопӣ
2.5.2. Ороиш ва ба қоладарории матни ҳуҷҷатҳои барои чоп супоридашуда.
2.5.3. Чопи маводҳои тарғиботӣ, буклетҳо ва дигар варақаҳои ороишии аз
тарафи донишгоҳ барои чоп супоридашуда
3. ВАЗИФАҲОИ КОРМАНДОНИ ДЕПАРТАМЕНТ.
Муовини ректор оид ба инноватсия ва технологияњои таълимї
Муовини ректор ба инноватсия ва технологияњои таълимї, ки ба
ўњдаи он идораи маъмурии Департаменти технологияњои инноватсионии
таълим гузошта шудааст, мутасаддии дар амал љорї намудани
Консепсияњои татбиќи модели сифати тањсилот, раќобатпазиргардонї ва
рушди инноватсионии Донишгоњи технологии Тољикистон барои солњои
2011-2020 ба њисоб рафта, дар ин раванд тамоми имкониятњои мављудбудаи
дохилидонишгоњї, вазоратњои мутасаддї, корхонањои њамкор ва равобити
хориљии донишгоњро эљодкорона ва муфид истифода мебарад ва чунин
корњои стратегиро тањти назорат мегирад:
 бо назардошти њамбастагї ва њамоњангии корњо дар раванди татбиќи
вазифањои стратегии рушди инноватсионї ва раќобатпазиргардонї,
Муовини ректор оид ба инноватсия ва технологияњои таълимї фаъолияти
донишгоњ, филиалњо, гимназияњо ва дигар љузъњои сохтории донишгоњро
ба танзим медарорад ва барои њалли масъалањо маљмўи њама имкониятњои
сохторњои таркибии маркази ягонаи таълимро муфид истифода мебарад;
 таљрибаи љањонии баланд бардоштани сифати таълимот, татбиќи
бењтарин ѓояњо ва моделњои тайёр намудани мутахассисонро меомўзад ва
барои истифода бурдани ин таљрибањо ба Шўрои олимон, Шўрои ТИК ва

Ректори донишгоњ аз нигоњи иљрои ќонунњо, низомномањо ва дигар маљмўи
њуљљатњои меъёрї-њуќуќї масъалагузорї менамояд;
 барои раќобатпазиргардонии фаъолияти донишгоњ бо назардошти
раќобатпазиргардонии донишљў-хатмкунандаи оянда барномањои
таълимї ва навоварињои педагогию илмиро дар сатњи кафедра,
факултетњо ва дигар љузъњои сохторї ба танзим медарорад ва иљрои
онњоро аз нигоњи бисёраќидагї ва бисёрвариантї пешнињод менамояд;
 барои дар амал татбиќ намудани барнома ва стандартњои таълимї, ки
дар онњо таълими фанњо, ташкил намудани машѓулиятњо,
гузаронидани тадќиќотњо ва амсоли онњо барои баланд бардоштани
нерўи зењнии донишљўён, омўзгорон, кормандони кафедра ва
факултетњо ва дигар сохторњои мутасаддї масъалагузорї менамояд ва
барои дар амал љорї намудани он њамаи чорањои методїметодологиро меандешад;
 пайваста дар мактабњои заминавии донишгоњ ва љузъњои сохтории он
корњои тарѓиботї-омодагї мебарад ва вобаста ба масъалањое, ки
њамоњангии онњо барои татбиќи консепсияи ба бозори мењнат љавобгў
будани донишњои касбии донишљўён ва хатмкунандагон
масъалагузорї намуда, барои њалли онњо тамоми нерўи кафедра ва
факултетњоро сафарбар менамояд;
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ва
њавасмандгардонии онњо барои навоварию эљодкорї, њамкорињои
касбї, ѓояњои муосири педагогї-илмиро аз нигоњи љалб намудани
омўзгорону донишљўён барои татбиќи лоињањои инвеститсионї
истифода мебарад ва натиљагирии њар як маќсади гузошташударо дар
асоси озмунњои озод ва дастгирии истеъдодњо ба сомон мерасонад;
 барои баланд бардоштани сифати тайёр намудани кор ва лоињањои
курсї ва дипломї бо корфармояндагони асосї, маљмўи мавзуъњо ва
пешнињодњоро омўхта дар асоси он тањияи корњои мустаќилонаи
донишљўёнро ташкил менамояд, то ки њар яке аз мутахассисони оянда
оид ба њалли мушкилотњо таљрибаи касбї гирад;
 дар њамкорї бо ташкилотњои гуногуни байналмилалї ва хазинањо
масъалаи тањия ва дарёфти Грантњоро барои рушди инноватсионии
донишгоњ, таќвият бахшида, ба равобити хориљии донишгоњ ва
амсоли онњо корњои ташкилї ва њамкорињои судманро ба роњ
мемонад;
 барои тарбия намудани донишљўён дар рўњияи азбар намудани на
танњо донишњои касбї, инчунин хислатњои навоварию эљодкорї дар
сатњи кафедра ва факултетњо ташкил намудани мањфилњои
худтакмилдињии шахсияти донишљўёнро њамчун љузъи таркибии
раќобатпазирї ва рушди инноватсионї мепазирад ва барои дар амал
татбиќ гаштани њар яке аз ѓоя ва маќсадњои гузошташуда








имкониятњои љузъњои сохтории донишгоњро муфид истифода мебарад;
барои дар амал љорї намудани консепсияи бадастовардани
муваффаќият дар идораи сифат ва шафофияти гузаронидани
имтињонњо барои муайян намудани савияи дониши донишљўён, шакл
ва усули бањодињии муосири техникию педагогиро љустуљў ва бо
истифода аз имкониятњои донишгоњ дар њалли масъалањои мазкур
сањмгузорї менамояд;
дар њамкорї бо департамент ва факултетњо барномаи бозомўзї ва
сайќали мањорати касбии омўзгоронро омўхта, барои амалї гаштани
ин барнома љузъњои сохтории департаментро равона месозад;
барои баланд бардоштани талабот оид ба тайёр намудани лоиња ва
корњои курсї ва дипломї низоми ягонаи иљрои ин љузъи љараёни
таълимро таъмин менамояд ва барои бо љои кор таъмин гаштани
хатмкунандагон корњои омодагї-ташкилї мебарад;
вобаста аз таљрибаи љањонии гирифтани таълимот ба Шўрои олимон
ва ректори Донишгоњи технологии Тољикистон пешнињод оид ба
татбиќи ѓоя ва тарзу усули навини тайёр намудани мутахассисон
пешнињод тайёр менамояд.

Сардори Маркази технологияњои компютерї ва таълимї – дар тахия ва
дар амал татбиќ намудани барномаи њамоњангшудаи истифодаи
технологияи муосири таълимотї ва иттилоотї, идораи сифат аз нигоњи
баланд бардоштани нерўи зењнии донишљўёну кормандон ва ба сатњњои
љањонии гирифтани таълимот мутобиќ гардонидани мутахассисон
сањмгузорї менамояд ва дар ин раванд мутасаддии њалли масъалањои зерин
мебошад:
 бо дастовардњои бењтарини љањонї оид ба истифодаи техника ва
технологияи муосир шинос шуда, оид ба ин мавзўъ донишњои
касбиашро равнаќ медињад ва ба он муваффаќ мегардад, ки дар сатњи
кафедра, факултетњо ва дигар љузъњои сохтории донишгоњ техника ва
технологияи муосир таљњизонида ва истифода бурда мешавад;
 муфиднокии истифодаи техникаи копютерї ва иттилоотиро дар
раванди татбиќи технологияи муосири таълимї аз љониби
мутасаддиёни соњаи истифодаи техникаи компютерї таъмин
менамояд;
 меъёрњои муфид истифодашавии техникаи компютериро барои иљрои
корњои нимсола, гузаронидани машѓулиятњо ва корњои курсию
дипломї омода намуда, барои тасдиќ ба Муовини ректорба
инноватсия ва технологияњои таълимї пешнињод менамояд ва барои
иљро намудани шартњои мазкур ба мутасаддиёни истифодаи
технологияи копютерї тренинг ва машѓулиятњои бозомўзї
мегузаронад;
 барои истифода бурда тавонистани имкониятњои техника ва
технологияњои иттилоотї дар раванди гузаронидани мониторингњои
даврї, тањия намудани маљмўи маълумотњо, коркарди иттилоотї,


















муќоисавї ва амсоли онњо синфхонањои компютерї ва дигар
техникањои мављудаи сохторњои љузъии донишгоњро бо иштироки
ањли кормандони сохторњои марбута муфид истифода мебарад;
дар њамкорї бо кормандони марказ бењтарин барномањои Антивирус
ва дигар роњњои бехатаргардонии техникаи компютериро меомўзад ва
барои коршоям мондани маљмўи техникаи компютерии љузъњои
сохторї чорањои зарурї меандешад;
барои баланд бардоштани њисси масъулиятшиносии кормандони
соњаи кор бо маводњои иттилоотї ва истифода аз компютер, маљмўи
меъёрњои муфид истифодашавии компютерро тањия намуда, барои
тасдиќ ба Муовини ректорба технологияњои инноватсионии таълимї
ва иттилоотї пешнињод менамояд;
барои баланд бардоштани донишњои фаннї ва супоридани
имтињонњои даврї Маркази ягонаи тестиро ба мактаби
худтакмилдињии касбии донишљўёну омўзгорон табдил медињад ва
муфид истифодабарии онро таъмин менамояд;
барои омўхтани таљрибаи бењтарини истифодаи техникаи компютерї
дар байни истифодабарандагони шабакаи умумии техникаи
иттилоотї озмунњои даврї мегузаронад ва натиљаи онро ба Шўрои
олимони донишгоњ пешнињод менамояд;
барои дар амал татбиќ намудани барномаи љустуљў ва дастгирии
истеъдодњо дар байни донишљўён озмунњои баландгардонандаи нерўи
зењнї аз нигоњи «Тезњарфчинї», «Тезкалимабандї», «Тезматндарории
тољикї, русї, англисї» ва амсоли онњоро бо иштироки донишљўёни
факултетњои донишгоњ ба сомон мерасонад ва барои бењтарин
дастовардњо ба ѓолибон Сертификатњои марказро месупоранд;
оид ба истифодаи хазинаи китобхонаи бо маводњои анъанавї
љињозонидашуда ва китобхонаи электронї сармаљмўи маълумотњоро
тартиб дода, оид ба муфиднокии истифодаи онњо маълумотњои
тањлилї-аналитикї тайёр менамояд;
барои ёрии методї ба донишљўён маљмўи роњнамо ва дастурњоро
тартиб дода, барои истифода ба кафедра ва факултетњо мефиристад;
бо истифода аз шабакаи Интернет таљрибаи љањонии гирифтани
таълимоти олиро оид ба њар як ихтисос ва равия донишљўёни
болаёќатро барои љамъоварии маводњои лозимї сафарбар карда,
барномаи махсуси дастгирии онњоро дар амал љорї менамояд;
бо назардошти дархости Департаменти масоили иљтимої ва равобити
хориљї барои донишљўёне, ки онњо мўхтољи ёрии маишї мебошанд ва
духтароне, ки дар асоси квотаи Президентї тањсил менамоянд,
барномаи махсуси баланд бардоштани донишњои соњаи компютерро
ташкил менамояд.

Маъмури шабакањои умумидонишгоњї сармаълумоти давриро оид ба
пайваст будани компютерхо дар сатњи кафедра, факултет ва дигар љузъњои

сохторї аз он љумла Маркази баќайдгирї ва идораи њукумати электронї,
китобхонаи электронї, дастгоњи ректор ва проректорон ва дигар
сохторњоро тартиб дода, оид ба масъалаи мазкур низоми ягонаи
истифодашавї ва мављудияти шабакаи Интернетро тањти назорат мегирад.
Барои њалли масъалаи мазкур мудири шабакаи компютерї вазифадор аст,
ки:
 низоми бемайлони мављудияти шабакаи Интернетро дар њар як моњи
соли хониш тартиб дода, маълумоти мазкурро ба Муовини ректорба
инноватсия ва технологияњои таълимї пешнињод намояд;
 идоракунии маъмурию фаврии шабакањо, њалли масъалањои маъмурї
дар алоќаи байнињамдигарї бо муштариён њангоми пайвастгардонї,
таѓйирдињии хизматрасонї ва катъ намудани алоќа, тањияи сиёсати
суроѓавї ва сайрхатии шабака, татбиќ намудани технологияњои
иттилоотии навин дар шабака, ташкил ва гузаронидани корњои
мониторингї дар шабака, гузаронидани чорабинињо оиди таъмини
бехатарї дар шабака, ба таври таъљилї њал намудани масъалањои
техникии дастрасии шабака ва идоракунии селаи додашудањо,
бартараф намудани махдудиятњо ва нуќсонхои техникии шабакаро
таъмин менамояд;
 дар њамкорї бо ширкатњои ба донишгоњ шартномаи њамкорї дошта,
низоми истифодаи ваќти шабакаи Интернетро барои њар як давраи
истифода ба танзим медарорад ва коршоям будани маљмўи
компютерњои ба ин шабакаи пайвастро тањти назорат мегирад;
 вобаста аз масъалањои стратегии истифодаи технология компютерї
дар љараёни таълим, ваќти њадди аќали истифодаи њар як компютерро
барои донишљўён, омўзгорон ва кормандони донишгоњ дар мувофиќа
бо роњбарони сохторњои гуногун муайян намуда, иљрои бевоситаи
онро таъмин менамояд;
 дар њолати корношоям гаштани техникаи компютерии ба шабака
пайваст бо назардошти иљрои мароми «Зудамалї, Навоварї ва
Натиљагирї», масъала ва мушкилоти љойдоштаро њал менамояд;
Маъмури WEB лоињакашї ва тарњрезии сайтњои ба раванди фаъолияти
инноватсионии таълиму тарбия, илмї-тадќиќот ва хољагидорию маъмурии
донишгоњ вобастагаштаро ба ўњда дорад. Дар вобастагї бо дархости
кормандон ва сохторњои донишгоњ маводњои намоишї барои гузаронидани
тренингњо, семинарњо ва чорабинињои таълимию маърифатии донишгоњро
дар сайт ҷойгир менамояд. Дар корњои таъмир, васлкунї ва ташхиси
техникии шабакањои дохилидонишгоњї ширкат менамояд ва дар ин раванд
корњои зеринро ба сомон мерасонад:
 сармаљмўи маълумотњоро дар бораи тањияи кадом сайт бо кадом
мазмунро дар сатњи донишгоњ, департаментњо, факултетњо, кафедрањо
тартиб медињад ва оид ба ин мавзўъ дар њамкорї бо кафедрањои
тахассусї тайёр намудани корњои дипломї ва мавзўъњои тадќиќотиро
муайян менамояд;

 дар њар як ду моњ ба сайти донишгоњ таѓйирот ва иловањо медарорад;
 барои мављудияти сайтњо дар факултет, кафедрањо ва гурўњњои
академии донишгоњ лоињаи махсус тартиб дода, бо иштироки
Муовини ректор ба инноватсия ва технологияњои таълимї њалли
масъалаи зеринро таъмин менамояд;
 барои даровардани таѓйироту иловањо ба сайтњои тарњрезї кардашуда
мўхлатњои санљишї-тањлилиро муайян менамояд ва дастоварњои њар
як љузъњои сохториро тарѓиб менамояд;
 бо иштироки бевоситаи он сайти махсус бо номи «Довталабони
Донишгоњи технологии Тољикистон» ва «Барномаи љустуљў ва
дастгирии истеъдодњо» тањия гардида, дар амал татбиќ карда
мешавад.
Муњандиси техникаи электронї дар њалли масъалањои зерин ширкат
варзида, вобаста ба талаботи ягона чунин корњоро ба сомон мерасонад:
 мувофики шиносномаи техникиашон васл намудани таљњизоти
компютерї ва техникї;
 таъмири љории техникаи компютерї ва таљњизоти ба он васлшаванда;
 автоматизатсикунонии таљњизотњои озмоишгоњњо;
 назорати
бехатарии
истифодаи
техникаи
компютерї
ва
автоматикунонидашуда;
 гузаронидани ташхиси техникии њолати кории техникаи компютерї ва
таљњизоти он;
 ташкили курсњо, мањфилњои илмию фаннї ва мањфилњои тахассусї
оид ба техникаи компютерї;
 ташкил ва ширкат намудан дар корњои таъмир, васлкунї ва
профилактикии шабакањои дохилидонишгоњї.
Муњандис – системотехник - дар њалли масъалањои зерин ширкат
варзида, вобаста ба талаботи ягона чунин корњоро ба сомон
мерасонад:
 сармаљмўи маълумотњоро оиди њолати кории тамоми техникаи
компютери ва таљњизоти ба он васлшаванда омода менамояд ва дар
њар як квартал азнавкунии маълумотњои сармаљмўъро таъмин
менамояд;
 мувофиќи наќшаи тасдиќгардида корњои ташхисию профилактикии
техникаи компютериро ба сомон мерасонад ва рафти иљрои ин
наќшаро таъмин менамояд;
 тибќи дархости сохторњои марбутаи Донишгоњ корњои таъмирї,
барќарорсозї ва азнавбарќарорсозии системањои оператсионї ва
дастрас намудани барномањои стандартї барои таъмини кори
мунтазами компютерхо ба сомон мерасонад;
 ташкил ва ширкат намудан дар корњои таъмир, васлкунї ва
профилактикии шабакањои дохилидонишгоњї.
 Барномасози марказ:

 тањияи барномаи модулҳои платформаи ягонаи иттилоотии
донишгоҳ;
 мунтазам ворид намудани таѓйиротњо ва такмил додани сифати
барномаҳои амалӣ;
 таъмини бехатарии истифодаи барномаҳои амалкунанда;
 таҳияи барномаҳои компютерӣ мувофиқи супориши гузошташуда
 ташкил ва ширкат намудан дар корњои таъмир, васлкунї ва
профилактикии шабакањои дохилидонишгоњї.
4. Њуќуќҳои ва уҳдадориҳои кормандони департаменти технологияҳои
инноватсионии таълим

Муовини ректор оид ба инноватсия ва технологияҳои таълимӣ њуќуќ
дорад, ки:
4.1.Аз номи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон баромад кунад
ва онро муаррифї намояд.
4.2.Оид ба бењтар намудани сифати таълим ба ректор таклифњо
пешнињод намояд.
4.3.Аз роњбарони тамоми шўъба, идора, раёсат, сохторњои
тобеи худ ва мутахассисони алоњидаи ба фаъолияти инноватсионӣ
алоқаманди донишгоҳ иттилоот ва маълумоти заруриро дархост
намояд.
4.4.Ба роњбарони тамоми шўъба, идора, раёсат, сохторњои
тобеи худ ва мутахассисони алоњида амру фармоиш дињад.
4.5.Нисбат ба кормандоне, ки ўњдадорињои вазифавии худро
хунукназарона ба иљро расондаанд ё ба тариќи зарурї татбиќ
накардаанд, барои дидани
чорањои муљозотї
ба ректор
пешниҳодхо намояд.
4.6. Дар хусуси њавасмандгардонии профессорону омўзгорон ва
кормандони ёрирасони таълимӣ ба ректори донишгоҳ пешниҳодҳо
намояд.
4.7. Ӯҳдадор аст ки:
- иҷрои саривақтии вазифаҳои хидматии худ, супоришҳои аз тарафи
ректори ДТТ гузошташуда, таҳияи саривақтии маълумотномаҳои
дархостшударо таъмин намояд;
- иҷрои қоидаҳои дохилидонишгоҳӣ ва интизоми меҳнатро аз тарафи
кормандони департамент таъмин намояд;

- дар ҳолати аз тарафи кормандони депариамент вайрон намудани
интизоми меҳнат, иҷро нагардидани вазифаҳои хидматии худ ба
ректори ДТТ гузориш оид ба дидани ҷазоҳои махмурӣ пешниҳод
намояд.
Феҳрасти ҳуҷҷатҳои департаменти технологияҳои инноватсионии
таълим:
03.00
03.00.01
03.00.02
03.00.03
03.00.04

03.00.05

03.00.06
03.00.07
03.00.08
03.00.09
03.00.10
03.00.11
03.00.12
03.00.13
03.00.14
03.00.15
03.00.16
03.00.17
03.00.18
03.00.19

Муовини ректор оид ба инноватсия ва технологияњои
таълимї
Қарорҳо ва қонунҳои Маҷлиси олии ҶТ
Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон, Қарорҳо, фармонҳо ва
мактубҳои Ҳукумати ҶТ
Қарорҳо, фармоишҳо ва мактубњои Вазорати
маориф ва илми ҶТ
Карорҳо, фармоишҳо ва мактубњои Вазорати саноат
ва технологияњои нави ҶТ
Чорабиниҳои Ҳукумати ҶТ, Маҷлиси Олии ҶТ,
Вазорати саноат ва технологияњои нави ҶТ,
Вазорати маориф ва илми ҶТ, Хадамоти алоќаи
назди Њукумати ҶТ ва Хукумати шаҳри Душанбе
Қарорҳо, фармоишҳо ва мактубњои раиси шаҳри
Душанбе ва ноњияи Фирдавсӣ
Стратегияҳо, Барномаҳо ва Консепсияҳои Њукумати
Ҷумњурии Тоҷикистон
Фармоишҳои ректор
Қарорҳои ректорат
Қарорҳои Шӯрои олимон
Фармоиш ва супоришҳои муовини ректор оид ба
инноватсия ва технологияҳои таълимӣ
Нақшаҳои корї
Суратҷаласаҳои департамент
Низомномаҳо ва дастурамалҳои вазифавӣ
Њуҷҷатњои Маркази технологияҳои компютерӣ ва
таълимӣ
Њуҷҷатњои Маркази инноватсия ва рушди касбият
Њуҷҷатњои Сектори барномаҳои таълимӣ –
сертификатсионӣ
Маълумотномаҳо
Маълумот дар бораи бозомӯзии касбӣ ва такмили
ихтисоси омӯзгорон ва кормандон

03.00.20
03.00.21
03.00.22
03.00.23
03.00.24
03.00.25
03.01
03.01.00
03.01.01

03.01.02
03.01.03
03.01.04
03.01.05
03.01.06
03.01.07
03.01.08
03.01.09
03.01.10
03.01.11
03.01.12
03.01.13
03.01.14
03.01.15
03.01.16
03.01.17
03.01.18
03.01.19
03.01.20

Тақсимоти хатмкунандагон
Маълумот дар бораи воситаҳои техникӣ ва
компютерии ДТТ
Мактуб ва дархосту пешниҳодњо
Рўйхат ва санадњои њуҷҷатњои бойгонишуда
Дафтари воридот ва содироти мактубњо, аризањо
Фењрастњо
Маркази технологияҳои компютерӣ ва таълимӣ
Қарорҳо ва қонунҳои Маҷлиси олии ҶТ
Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон. Қарорҳо, фармонҳо ва
мактубҳои Ҳукумати ҶТ
Чорабиниҳои Ҳукумати ҶТ, Маҷлиси Олии ҶТ,
Хадамоти алоќаи назди Њукумати ҶТ ва Хукумати
шаҳри Душанбе
Қарорҳо ва фармоишҳои раиси шаҳри Душанбе,
ҳуҷҷатҳои Ҳукумати ноияи Фирдавсӣ
Карорҳо ва фармоишҳои Вазорати саноат ва
технологияњои нави ҶТ
Қарорҳо ва фармоишҳои Вазорати маориф ва илми
ҶТ
Фармоишҳои ректор
Қарорҳои ректорат
Қарорҳои Шӯрои олимон
Фармоиш ва супоришҳои муовини ректор оид ба
инноватсия ва технологияҳои таълимӣ
Нақшаҳои кории Марказ
Суратҷаласаҳои Марказ
Низомномаҳо ва дастурамалҳои вазифавии
кормандон
Ҳисоботҳо
Маълумотномаҳо
Њуҷҷатњои Академияи маҳаллии Cisco-и назди
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон
Њуҷҷатњои Маркази ихтироот ва эҷодиёти техникии
донишҷӯён “ Мехатроника ва робототехника”
Њуҷҷатњои Маркази ихтироот ва эҷодиёти техникии
донишҷӯён “Softlab”
Њуҷҷатњои Курсҳои кутоҳмуддати таълимӣсертификатсионӣ
Шиносномаҳои Техникӣ ва маълумотномаҳо
Ҳуҷҷатҳо дар бораи истифодаи Интернет

03.01.21
03.01.22
03.01.23
03.01.24
03.01.25
03.01.26
03.01.27
03.01.28
03.01.29
03.02
03.02.01
03.02.02
03.02.03
03.02.04

03.02.05

03.02.06
03.02.07
03.02.08
03.02.09
03.02.10
03.02.11
03.02.12
03.02.13
03.02.14
03.02.15
03.02.16
03.02.17
03.02.18
03.02.19

Кор бо ташкилот ва лоиҳаҳои байналмилалӣ
Ҳуҷҷатҳои ирсолгардида
Ҳуҷҷатҳои воридгардида
Санадҳо доир ба доду гирифти амвол
Дархостҳо оид ба таъминот
Ҳуҷҷатҳо доир ба натиҷаҳои назорати даврӣ
Семинар-тренингҳои бозомӯзӣ ва аттестатсияҳои
даврии кормандон
Назорати интизоми меҳнат, басти воҳидҳои корӣ
Фењрастњо
Маркази рушди касбият ва инноватсия
Қарорҳо ва қонунҳои Маҷлиси олии ҶТ
Паёмҳои Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ - Пешвои
миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон
муњтарам Эмомалї Рањмон. Қарорҳо, фармонҳо ва
мактубҳои Ҳукумати ҶТ
Карорҳо, фармоишҳо ва мактубњои Вазорати саноат
ва технологияњои нави ҶТ
Қарорҳо, фармоишҳо ва мактубњои Вазорати
маориф ва илми ҶТ
Чорабиниҳои Ҳукумати ҶТ, Маҷлиси Олии ҶТ,
Вазорати саноат ва технологияњои нави ҶТ,
Вазорати маориф ва илми ҶТ, Вазорати мењнат ва
шуѓли ањолии ҶТ, Хукумати шаҳри Душанбе ва
ноњияи Фирдавсї
Қарорҳо ва фармоишҳои раиси шаҳри Душанбе,
ҳуҷҷатҳои Ҳукумати ноњияи Фирдавсӣ
Фармоишҳои ректор
Қарорҳои ректорат
Қарорҳои Шӯрои олимон
Фармоиш ва супоришҳои муовини ректор оид ба
инноватсия ва технологияҳои таълимӣ
Нақшаҳои кории Марказ
Суратҷаласаҳои Марказ
Низомномаҳо ва дастурамалҳои вазифавии
кормандон
Ҳисоботҳо
Ҳуҷҷатҳои воридотӣ
Шартнома ва ҳамкориҳо
Лоиҳаҳои инноватсионӣ ва корҳои эҷодии
донишҷӯён
Эълонҳо ва тарғибот
Ҳисоботҳо ва ҳуҷҷатҳои таҷрибаомӯзӣ

03.02.20
03.02.21
03.02.22

Тақсимоти хатмкунандагон
Маҳфилҳо ва дастаҳои донишҷуён
Фењрастњо

Низомномаи мазкур дар љаласаи Шӯрои олимони ДТТ аз 25 феврали
соли 2019 суратҷаласаи рақами 7 муҳокима ва тасдиқ карда шудааст.

