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НИЗОМНОМАИ
шӯъбаи омодакунии кадрњои илмї ва илмї-педагогии
Донишгоҳи технологии Тољикистон
I.
Муќаррароти умумї
1.1. Низомномаи намунавии 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», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти илмї ва
сиёсати давлатї оид ба илму техника», «Низомномаи намунавии
муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон» ва санадњои
дигари меъёрии њуќуќии соњаи маориф ва илм тањия гардида, тартиби
фаъолияти шӯъба (бахш)-и омодакунии кадрњои илмї ва илмїпедагогиро дар Донишгоҳи технологии Тоҷикистон (минбаъд донишгоҳ)
муайян менамояд.
1.2. Воњиди сохторї оид ба омодакунии кадрњои илмї ва илмї –
педагогї дар сохтори донишгоҳ дар шакли шӯъбаи илм таъсис шудааст.
Воњиди сохтории мазкур дар фаъолияти худ раванди ташкил ва
њамоњангсозии корњоро оид ба омодакунии кадрњои илмї-педагогии
дараљаи олї – доктори фалсафа (РhD), доктор аз рӯйи ихтисос, номзади
илм ва доктори илм, дотсент ва профессорро дар донишгоҳ ба роњ
мемонад.
1.3. Шӯъбаи омодакунии кадрњои илмї ва илмї-педагогї (минбаъд:
шӯъба) фаъолияти худро дар сохтори идораи корҳои илмӣ-тадқиқотии
Департаменти илм ва татбиқот дар асоси ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон, фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон, ќарорњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон, фармоиш ва дастурњои вазири маориф
ва илми Љумњурии Тољикистон, ќарорњои мушовараи Вазорати маориф
ва илми Љумњурии Тољикистон, Низомномаи намунавии шӯъба (бахш)-и
омодакунии кадрњои илмї ва илмї-педагогї дар муассисањои тањсилоти
олии касбии Љумњурии Тољикистон (№9/41 аз 29.06 соли 2016), оинномаи
Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, фармоишњои ректори донишгоҳ,
супоришњои муовини ректор оид ба илм ва татбиқот ва санадњои дигари
меъёрии њуќуќии соњаи маориф ва илм ба роњ мемонад.
1.4. Низомномаи мазкур фаъолияти шӯъбаро танзим намуда,
маќсад, вазифа ва њуќуќњои онро муайян менамояд.
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1.5. Таъсис, азнавташкилдињї ва барњамдињии Шӯъба дар сохтори
идораи корҳои илмӣ-тадқиқотии Департаменти илм ва татбиқоти донишгоҳ
бо ќарори Шўрои олимон ва фармоиши ректори донишгоҳ сурат
мегирад.
1.6. Талаботи тахассусї, њуќуќ ва масъулияти кормандони шӯъбаро
дастури вазифавии аз љониби сардори воњиди сохтории мазкур
тањиянамуда, ки бо фармоиши ректори донишгоҳ тасдиќ шудааст, ба
танзим медарорад.
II. Маќсад ва вазифањои шӯъба
2.1. Маќсади асосии шӯъба ташкил, њамоњангсозї, назорат ва
амалисозии чорабинињо оид ба омодакунии кадрњои илмї ва илмїпедагогии дараљаи олї дар донишгоҳ мувофиќи талаботи амалкунанда
мебошад. Иловатан ба маќсадњои зикршуда, шӯъба масъалањои зеринро
њал мекунад:
2.1.1. Коркард ва таъмини фаъолияти ташкилї-методї ва меъёрии
њуќуќии зерсохторњои донишгоҳ оид ба масъалањои омодакунии кадрњои
илмї ва илмї-педагогии дараљаи олї дар низоми баъдидипломии
тањсилоти касбї;
2.1.2. Банќшагирї ва ташкили омодасозии кадрњои илмї ва илмїпедагогї;
2.1.3. Таъминоти ташкилї-методї ва иттилоотии омодакунии
кадрњои илмї ва илмї-педагогї;
2.1.4. Ҳамоњангсозии таълимї-илмии омодакунии кадрњои илмї ва
илмї-педагогї ва назорат аз болои иљрои наќшањои инфиродии
омодакунии онњо;
2.1.5. Ҳамкорї бо дигар зерсохторњои донишгоҳ ва шўроњои
диссертатсионї бо маќсади баланд бардоштани самаранокии
омодасозии кадрњои илмї ва илмї-педагогї.
III. Вазифањои шӯъба
3.1. Кормандони Шӯъба вазифањои зеринро иљро мекунад:
3.1.1. Коркарди њуљљатњои меъёрии њуќуќї ва методї оид ба
масъалањои омодасозии кадрњои илмї ва илмї-педагогии дараљаи олї;
3.1.2. Бо сохторњои зертобеъ мувофиќа намудани лоиња ва
пешнињодњо оид ба
раќамњои санљишии ќабули шањрвандон ба
магистратура, докторантура аз рўи ихтисос (аспирантура) ва
докторантураи анъанавӣ;
3.1.3. Њамоњангсозии фаъолияти кафедрањо дар ташкили раванди
таълим дар докторантура аз рўи ихтисос (аспирантура);
3.1.4. Ташкил ва ба роњ мондани ќабул ба магистратура,
докторантура аз рўи ихтисос (аспирантура), назорати иљрои наќшањои
фардии докторантњо аз рўи ихтисос (аспирантњо) ва унвонљўён;
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3.1.5.Таъмини ташкили хизматрасонињои таълимии пулакї дар
соњаи тайёр кардани кадрњои илмї ва илмї-педагогии дараљаи
тахассусашон олї;
3.1.6. Мониторинг ва тањлили њуљљатњои меъёрии њуќуќї доир ба
масъалаи тайёр кардани кадрњои илмї-педагогї ва илмии дараљаи
тахассусашон олї;
3.1.7. Гузаронидани љаласа, конференсия, мизи мудаввар ва дигар
шаклњои муњокимаи дастаљамъонаи масъалањои мубрами рушди тайёр
намудани кадрњои илмї ва илмї-педагогии дараљаи тахассусашон олї;
3.1.8. Гузаронидани машваратњо ва тањияи тавсияњо доир ба рушди
тайёр намудани кадрњои илмї ва илмї-педагогии дараљаи тахассусашон
олї;
3.1.9. Таъминоти иттилоотии раванди тайёр кардани кадрњои илмї
ва илмї-педагогии дараљаи тахассусашон олї;
3.1.10. Ба расмият даровардан ва назорат аз болои коргузории
парвандањои шахсии докторантњо аз рўи ихтисос (аспирантњо),
докторантони анъанавӣ ва унвонљўёни дараљаи илмї;
3.1.11. Ташкил ва назорати гузаронидани аттестатсияи
докторантњо аз рўи ихтисос (аспирантњо), докторантони анъанавӣ ва
унвонљўёни дараљаи илмї;
3.1.12. Ташкили коргузорї, бањисобгирї ва тањияи њисобот (тайёр
кардани њисоботи омории шаклашон муайяншуда, њисоботи солона ва
бастаи маводњои иттилоотї дар бораи фаъолияти шӯъба ва ѓайра);
3.1.13.Тањияи маълумотномањое, ки маќоми докторантњо аз рўи
ихтисос (аспирантњо), докторантњои анъанавӣ ва унвонљўён, инчунин
шањодатномаи супурдани имтињонњои њадди аќаллро тасдиќ менамоянд;
3.1.14.Тањияи шартномањо оид ба омодакунии докторантњо аз рўи
ихтисос (аспирантњо), докторантњо ва унвонљўён, ки ба таври
ѓайрибуљавї ќабул шудаанд;
3.1.15.Баргузории чорабинињо оид ба такмили љараёни омодасозии
докторантњо аз рўи ихтисос (аспирантњо), докторантњо ва унвонљўён дар
якљоягї бо Шўрои олимони донишгоҳ.
IV.Њуќуќ ва вазифањои асосии шӯъба
4.1. Кормандони шӯъба дар доираи уњдадорињои вазифавии худ
чунин њуќуќњо доранд:
4.1.1. Мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва санадњои
дигари меъёрии њуќуќї дар амалї намудани сифати татбиќи
барномањои тайёр кардани кадрњои илмї ва илмї-педагогии
баландихтисос иштирок намоянд;
4.1.2. Бо маќсади иљрои вазифањои гузошташудаи шӯъба аз
сохторњои зертобеи донишгоҳ маводњо, иттилоот талаб намоянд;
4.1.3. Тибќи тартиботи муќарраргардида мутахассисони сохторњои
зертобеи донишгоҳро ба тайёр намудани лоињаи њуљљатњои меъёрии
њуќуќї, иттилоотї, маълумотномавї ва маводњои дигар бо супориши
роњбарияти донишгоҳ љалб намоянд;
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4.1.4. Тибќи тартиботи муќаррашуда ба захирањои иттилоотии
донишгоҳ дастрасї дошта бошанд;
4.1.5. Иљрои супоришњои дигарро, ки ба салоњияти шӯъба дохил
аст, ба анљом расонанд.
4.2. Кормандони Шӯъба барои иљрои вазифањои зерин масъуланд:
4.2.1. Босифат ва сариваќт иљро намудани супоришу вазифањое, ки
дар асоси Низомномаи мазкур ба уњдаи шӯъба гузошта шудааст;
4.2.2. Риояи ќоидањои техникаи бехатарї, њифзи мењнат, ќоидањои
бехатарї аз сўхтор;
4.2.3. Њуќуќ ва масъулияти кормандони шӯъба бо дастурњои
хизматї муќаррар карда мешавад.
4.3. Кормандони шӯъба барои иљрои вазифањои зерин уњдадоранд:
4.3.1. Сариваќт ва босифат иљро намудани уњдадорињо мувофиќи
санадњои ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва санадњои меъёрии
њуќуќии соња ва талаботе, ки дастури хидматї пешбинї намудааст;
4.3.2. Тибќи талаботи муќарраргардида махфї нигоњ доштани
маълумотњое, ки дар њуљљатнигории шӯъба мављуд аст;
V. Идоракунї ва сохтори шӯъба
5.1. Роњбарии бевоситаи шӯъбаро мудир ба уњда дорад, ки бо
пешнињоди муовини ректор оид ба илм ва татбиқот бо фармоиши
ректори донишгоҳ ба вазифа таъйин ва озод карда мешавад.
5.1.1. Мудири шӯъба вазифањои зеринро иљро мекунад:
5.1.2. Таъмин намудани корњои ташкилии шӯъба, иљрои вазифањое,
ки Низомномаи мазкур ва њуљљатњои ташкилї-маъмурии донишгоҳ
муќаррар намудааст;
5.1.3. Назорат намудани риояи ќоидањои тартиботи дохилии
шӯъба, њифзи мењнат ва техникаи бехатарї, ќоидањои бехатарї аз сўхтор.
5.2. Мудири шӯъба барои амалњои зерин њуќуќ дорад:
5.2.1. Иштирок дар љаласањои машваратии амалкунандаи
донишгоҳ дар њолати баррасї намудани масъалањое, ки бо муќаррароти
Низомномаи мазкур ба салоњияти шӯъба тааллуќ доранд;
5.2.2. Доир намудани љаласањои машваратии мутахассисони шӯъба;
5.2.3. Манзур намудани таклифу пешнињодњо доир ба таѓйир
додани сохтор ва воњидњои кории шӯъба;
5.2.4. Иштирок дар раванди тартиботи муќарраргардидаи интихоб,
ќабул, интиќол ва аз вазифа озод намудани кормандони шӯъба дар
мувофиќа бо муовини ректор оид ба илм ва татбиқот;
5.2.5. Мувофиќакунонї ва имзо гузоштан ба лоињаи њуљљатњо аз
номи шӯъба.
5.3. Мудири шӯъба барои вазифањои зерин масъул аст:
5.3.1. Ба талабот мувофиќ будани тањия ва ба амал овардани
чорабинињое, ки ба њалли масъалањои мушаххаси фаъолияти шӯъба дар
доираи вазифа ва уњдадорињои ба он вобастабуда равона шудааст;
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5.3.2. Пурра, босифат ва сариваќт иљро намудани фармоишу
дастурњои роњбарияти донишгоҳ, ки ба вазифаву уњдадорињои асосии
шӯъба вобаста шудааст;
5.3.3. Пурра, сариваќт ва тибќи талабот пешнињод намудани
ахборот;
5.3.4. Мувофиќати тартиботи кории шӯъба, ки дар асоси санадњои
меъёрии њуќуќї ва тартиботи кории сатњи нисбатан болотар ба анљом
мерасонад;
5.3.5. Ташкили оќилонаи мењнат, љобаљогузорї ва истифодаи
кормандони шӯъба мувофиќи тахассус ва дараљаи кордонии онњо.
VI. Арзёбии фаъолияти шӯъба
6.1. Арзёбии фаъолияти шӯъба дар асоси нишондињандањои зерин
амалї карда мешавад:
6.1.1. Пурра, сариваќт ва босифат амалї намудани вазифа ва
уњдадорињои асосии ба шӯъба вобасташуда ва њуќуќњои ба он додашуда;
6.1.2. Истифодаи самараноки талаботи ќонунгузории амалкунанда
ва талаботе, ки санадњои меъёрии њуќуќї ва њуљљатњои дохилии меъёрии
донишгоҳ муќаррар намудаанд ва шӯъба дар фаъолияти худ тибќи онњо
амал мекунад.
VII. Тартиби ворид намудани таѓйироту иловањо ба Низомномаи
шӯъбаи омодакунии кадрњои илмї ва илмї-педагогї
7.1. Таѓйироту иловањо ба Низомномаи шӯъбаи омодакунии
кадрњои илмї ва илмї-педагогї бо ќарори Шўрои олимони донишгоҳ
ворид карда шуда, аз љониби ректор тасдиќ карда мешаванд.

Муовини ректор оид ба
Ҳакимов Ғ.Қ.

илм ва татбиқот
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