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I. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ
1. Муассисаи давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии тиббии Хатлон»
(минбаъд Донишгоњ) бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 25
феврали соли 2016, тањти №79 «Дар бораи таъсиси Донишгоњи давлатии
тиббии Хатлон» таъсис дода шуда, мутобиќи ќарори Њукумати Љумњурии
Тољикистон аз 2 майи соли 2019, №229 «Дар бораи ба ихтиёри муассисаи
давлатии таълимии «Донишгоњи давлатии тиббии Хатлон» гузаронидани
муассисаи давлатии таълимии «Коллељи тиббии ноњияи Данѓара» ва дар
сохтори он таъсис додани муассисаи давлатии таълимии «Коллељи тиббии
Донишгоњи давлатии тиббии Хатлон дар дењоти Кангурти ноњияи
Темурмалик» коллељњои мазкур ба сохтори Донишгоњ шомил гардиданд.
2. Муассиси Донишгоњ Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии
Љумњурии Тољикистон (минбаъд Муассис) мебошад.
3. Донишгоњ аз лањзаи баќайдгирии давлатї, ташкилшуда ба њисоб
меравад.
4. Донишгоњ дар фаъолияти худ Конститутсияи Љумњурии Тољикистон,
Кодекси тандурустии Љумњурии Тољикистон, ќонунњои Љумњурии
Тољикистон, фармонњои Президенти Љумњурии Тољикистон, ќарорњои
Њукумати Љумњурии Тољикистон, фармоишњои Вазорати тандурустї ва
њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, дигар санадњои меъёрии
њуќуќї ва Оинномаи мазкурро ба роњбарї мегирад.
5. Донишгоњ тавозуни мустаќил, суратњисоб дар бонкњо, муњри мудаввар
бо дарљи Нишони давлатии Љумњурии Тољикистон ва номи расмии худ,
вараќањои унвонї ва дигар реквизитњо мебошад.
6. Номи расмии Донишгоњ бо забонњои давлатї, русї ва англисї чунин
мебошад:
бо забони тољикї – «Донишгоњи давлатии тиббии Хатлон», ихтисоран
«ДДТХ»;
бо забони русї – «Хатлонский государственный медицинский
университет», ихтисоран «ХГМУ»
бо забони аглисї – «Кhatlon state medical university», ихтисоран
«KHSMU»
7. Суроѓаи њуќуќии Донишгоњ: 735320, Љумњурии Тољикистон, ноњияи
Данѓара, кўчаи Исмат Шарифов - 3. Телефон: (83312) 21035, Факс: (83312)
21034; Почтаи электронї: info@khatmedun.tj; Сомона: www.khatmedun.tj
II. ВАЗЪИ ЊУЌУЌИИ ДОНИШГОЊ
8. Донишгоњ шахси њуќуќии мустаќил буда, шакли ташкилию њуќуќии он
бо моддаи 132 Кодекси граждании Љумњурии Тољикистон муайян карда
шудааст.
9. Мувофиќи Оинномаи мазкур Донишгоњ њуќуќ дорад, ки ба фаъолияти
даромаднок машѓул шавад. Даромади аз чунин фаъолият бадастомада,
инчунин амволи аз чунин даромадњо харидашуда, ба ихтиёри Донишгоњ
мегузаранд.
10. Донишгоњ њуќуќ дорад ќарзњои бонкиро истифода барад,
иштирокчии муносибатњои гражданї бошад, аз љумла дар мурофиаи судї ба
сифати даъвогар ва љавобгар баромад намояд.
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11. Донишгоњ дорои дигар намуди њуќуќњо мебошад, ки бо ќонунгузории
амалкунанда барои чунин муассисањо муќаррар шудаанд.
12. Донишгоњ аз рўи уњдадорињояш бо маблаѓи пулие, ки дар тавозуни
мустаќили худ дорад, љавобгар мебошад. Муассис аз рўи уњдадории
Донишгоњ, ба истиснои мавридњои пешбининамудаи ќонунгузории
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон, масъулият надорад.
13. Иљрои стандартњо, муќаррарот, санадњои меъёрии њуќуќие, ки
Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, дар
соњаи тандурустї бо тартиби муќарраргардида тањия ва тасдиќ намудааст,
барои Донишгоњ њатмї мебошанд.
14. Донишгоњ метавонад ба њайати љамъиятњои хољагидор, иттифоќњо,
ассосиатсияњо дохил шавад ва аз њайати онњо барояд.
15. Донишгоњ метавонад барои иљро кардани фаъолияти оинномавї
мутахассисони људогона, аз он љумла хориљиёнро бо тартиби
муќарраркардаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон љалб намояд;

III. МАЌСАД ВА ВАЗИФАЊОИ
16. Донишгоњ наќшањои гуногуни тањсилоти миёна ва олии касбиро аз
рўи муњлат ва зинаи гуногуни он ва такомули ихтисоси баъди тањсилоти
олиро мутобиќи стандарти давлатии муќарраргардида аз рўи самтњои
гуногуни илм, техника, адаб ва фарњанг, ки азхудкунии онњо тавассути
дипломњои дар шакли муайян муќарраргардида, такмили ихтисос ва
азнавтайёркунии мутахассисон тасдиќ карда мешавад, амалї менамояд.
17. Мазмуни фаъолияти Донишгоњро њамчун маркази тањсилоти миёнаи
касбї ва олии касбї тибќи тадбирњои дар банди 18 Оинномаи мазкур
ќайдшуда, тайёр намудани мутахассисони гуногуни дорои тањсилоти олии
касбии сатњњои гуногун, тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї
барои љумњурї ва дигар кишварњо ташкил медињанд.
Тайёр намудани мутахассисон аз рўи равияњо ва ихтисосњо ё номгўи
самтњои таълим дар заминаи моддї-техникии дар ихтиёри Донишгоњ буда,
дар пойгоњњои клиникии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии
Љумњурии Тољикистон, инчунин сохторњои марбутаи дигар, бо ќарори
Шўрои олимони Донишгоњ мувофиќи ќоидањои љорї амалї карда мешавад.
18. Донишгоњ тибќи ќонунгузории љории Тољикистон метавонад
ќисматњои таълимї, илмию истењсолї, муолиљавї, хизматрасонї, марказњо,
озмоишгоњњо, корхонањо, сехњо ва ѓайра таъсис дода, талаботи мардумро бо
њаргуна молу хизматрасонї ќонеъ гардонад.
Донишгоњ намуди фаъолиятеро, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
барои роњандозї намудани он, гирифтани иљозатномаро муќаррар кардааст,
баъди гирифтани иљозатнома амалї карда метавонад. Донишгоњ он намуди
фаъолиятеро, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ накардааст,
мустаќилона метавонад ташкил дињад.
19. Вазифањои асосии Донишгоњ аз инњо иборат мебошанд:
- ќонеъ гардонидани талаботи шахс дар инкишофи зењнї, фарњангї ва
арзишњои маънавї бо роњи ба даст овардани тањсилоти олии касбї ва ё
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї;
- рушди илму њунар ба воситаи тањќиќоти илмї ва фаъолияти эљодии
кормандони илмию омўзгорї ва тањсилкунандагон, истифодаи натиљањои
њосилшуда дар љараёни таълим, муолиља ва истењсолот;
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- омўзиш, бозомўзї ва такмили тахассуси кормандони дорои тањсилоти
олии касбї ва кормандони илмию омўзгории баландихтисоси соњаи
тадурустї ва дигар эњтиёљмандон;
- дар донишљўён инкишоф додани њисси худшиносии миллї, ифтихори
ватандорї, шаъну шарафи шањрвандї ва ќобилияти кору зиндагии
донишљўён дар шароити имрўзаи љањонишавї;
- њифз ва афзун намудани арзишњои миллї, ахлоќї, фарњангї, илмї ва
анъанањои кишвар;
- тањкими арзишњои маънавии шањрвандон, боло бурдани савияи
тањсилот ва фарњанги он;
-таъмини шароити мусоид барои таљрибаомўзии истењсолї ва омўзгории
донишљўён;
- пањн намудан ва густариши донишњои тиббї дар миёни мардум ва
боло бурдани сатњи маърифатї ва фарњангии он;
- амалї гардонидани барномањои таълмии тањсилоти олии касбї ва
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї тибќи иљозатнома;
- таъмини шароити мусоид барои таљрибаомўзии истењсолї, ташхису
муолиљаи, беморон, бозомўзии касбї, такмили ихтисос ва омўзгории
донишљўён;
- ташкил намудан ва гузаронидани корњои асосї, амалию таљрибавї,
илмию тадќиќотї ва таљрибавию истењсолї, конструкторї, ки барои њалли
масоили хоља-гии халќ равона карда шуда бо раванди таълим зич алоќаманд
бошанд;
- пањн намудани донишу малакаи замонавии иќтисодию њуќуќї, тиббї,
экологї ва дигар дастовардњои илмї, баланд бардоштани сатњи маълумоти
умумї (њамагонї), сиёсї ва мадании ањолї бо татбиќ намудани ќоидањои
маъмул ва ё низоми кредитии таълим;
- таълиф, тањия ва нашри барномањои таълимї, асарњои илмї, китобњои
дарсї, васоити таълимї, муолиљавї;
- омода намудани кадрњои илмию омўзгорї (номзадњо ва докторњои илм,
аз љумла докторњои PhD).
20. Ба сохтори Донишгоњ љузъњои таълимї, илмї, табобатї, марказњо,
коллељ, озмоишгоњњо, хољагињои истењсолї, ёрирасон ва ѓайра дохил
мешаванд, ки онњо дар асоси ќоидањои умумї, Низомнома ва Оинномањое, ки
бо тартиби муќарраркардаи ќонунгузорї тасдиќ карда мешаванд, амал
мекунанд.
Донишгоњ њамчун комплекси таълимию илмї, табобатї ва истењсолию
хизматрасонии Муассис ба шумор рафта, ба вай њамаи љузъњои таълимї,
табобатї (пажуњишгоњњо, коллељњо, марказњо, литсейњо ва дигар сохторњо),
ки баланси мустаќил ё алоњида доранд, аз љињати ташкилї дохил мешаванд.
21. Дар сохтори Донишгоњ созмон додани њизбњо ва дигар ташкилоти
сиёсии амсоли онњо манъ аст.
22. Дар сохтори Донишгоњ бо маќсади њимояи манфиати донишомўзон
иттињодияњои љамъиятии донишомўзон ташкил карда шуданаш мумкин аст,
ки муносибатњои он бо шартномаи байни маъмурияти Донишгоњ муайян
карда мешаванд.
23. Дар сохтори Донишгоњ бе таъсис додани шахси њуќуќї,
иттињодияњои љамъиятии навъи иттињодияњои таълимию методии
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муассисањои олии таълимї, шўрою комиссияњои илмию методї, илмї техникї ва ѓайра таъсис дода шуда метавонанд.
24. Шўроњои илмии Донишгоњ дар фаъолияти худ тавсияи ташкилотњои
љамъиятї ва иттињодияњои љамъиятиро дар системаи тањсилоти миёнаи
касбї, олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї
баррасї менамоянд ва ба назар мегиранд.
25. Донишгоњ барои ноил гаштан бо маќсадњои худ тибќи муќаррароти
ќонунгузории амалкунанда њуќуќ дорад ки:
- сохтори ташкилї, идоракунї ва шакли таълиму тарбия, илм ва
муолиљаро аз рўи самтњо ва ихтисосњо мустаќилона муайян кунад;
- љузъњои илмию таълимї аз љумла, пажуњишгоњњо, марказњо, литсейњо,
коллељњо, магистратура, интернатура ва ординатураи клиникї, аспирантура,
докторантура, шуъбањо, факултетњо ва курсњои махсуси маълумоти иловагї,
маркази њисобдорї, китобхонањо инчунин бахши истењсолї, муљтамаъи
(комплексї) таълимї, хизматрасонї, мактабњо ва маќомоти назоратии
дохилидонишгоњиро таъсис ва барњам дињад.
- тибќи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон шакли
ташкил ва њавасмандгардонии мењнатро бо маќсади нињої истифода
намудани васоити зењнии њайати профессорон, устодон, кормандон ва
донишљўёни худ муќаррар намояд;
- мустаќилона љадвали воњиди (штати) кории њайати шахсии донишгоњ
ва дигар шахсони ба таълиму фаъолият љалбшударо бе назардошти музди
нињої ё миёна дар доираи захираи музди кор тибќи ќонунгузорї муќаррар ва
тасдиќ кунад;
- имтиёзњои дохилиро барои ишѓоли вазифањои дотсентон, профессорон,
узвњои вобаста ва пайваста ва дигар кормандони илмию таълимї ва
табобатї, инчунин ба дигар кормандони Донишгоњ муќаррар намояд;
- махсусгардонии раванди таълим, муолиља ва тайёр намудани
мутахассисонро аз рўи шакли таълим бо намуди ихтисосњо, инчунин
махсусгардонии табобат ва дигар хизматрасонии тиббиро амалї намояд;
- ба муасиссањои илмию таълимї, кооператсия, корхонањо, иттињодияњо,
консернњо, ташкилотњо ё муассисањои байналхалќї, ки манфиатњои умумиро
ифода мекунанд (тайёр кардани мутахасисон, тадќиќотњои илмї-методї,
такмили ихтисос, таљрибаомўзї, доираи иљтимої ва дигар шаклњои фаъолият
иљозат дода) дохил шавад, аз онњо барояд (хориљ шавад);
- амволе, ки аз љониби Муассис ба вай вобаста карда шудааст, мувофиќи
таъиноти онњо ва маќсадњои пешгузошташуда соњибї, истифода ва
ихтиёрдорї намуда, васоите, ки таиноташро дар натиљаи истифодабарї гум
кардааст, тибќи ќонунгузорї аз њисоб барорад;
- амвол, воситањои пулї ва асъорие, ки дар натиљаи фаъолияти таълимї,
илмї, муолиљавї, истењсолї ва дигар хизматрасонњо ба даст медарорад
ихтиёрї кунад;
- тибќи тартиби муќарраргардида васоити таълимї, илмї-истењсолї,
дигар амволи манќул ва ѓайриманќулро аз њисоби худ ва Муассис ё дигар
шахсоне, ки кўмаки молї мекунанд, тибќи муќаррароти ќонунгузорї ба даст
дарорад, ба иљора гирад ва ба иљора дињад;
- дар муассисањои ќарздињї (бонкњо) суратњисоб, њисобњои љорї, арзї ва
ѓайра кушода аз онњо ќарз гирад;
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- васоити иљтимої, табобатию варзишї, табобатгоњњо, муассисањои
фарњангї, хољагии ёрирасон дошта бошад;
- комиссияи этикии дохилидонишгоњиро таъсис дињад;
- дар мувофиќа бо Муассис дар базаи худ маљмуаи таълимї, илмї,
муолиљавї, истењсолї ва хизматрасонї, ки аз муассисањои тањсилоти миёнаи
касбї, донишкадаи такмили ихтисос ва бозомўзии мутахассисон, марказњо ва
ѓайра иборат мебошанд, таъсис (барњам) дињад, инчунин нуќтањои
консултатсионии минтаќавиро созмон дињад, усулњои пешадами таълиму
тарбия, муолиља ва дигар хизматрасониро тибќи талаботи замон истифода
намояд.

IV. ХУДМУХТОРЇ ВА ОЗОДИЊОИ АКАДЕМИИ ДОНИШГОЊ
26. Донишгоњ дар ќабули ќарорњо ва амалї намудани фаъолияташ, ки аз
ин Оиннома ва аз санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар
соњаи маориф ва тандурустї бармеоянд, худмухтор ва мустаќил аст.
27. Дахолати маќомоти идоракунии давлатї ба фаъолияти таълимї,
табобатї, илмї-њољагї ва фаъолияти дигари Донишгоњ танњо дар њолатњои
муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон сурат мегирад.
28. Донишгоњ комплекси таълимї, табобатї, илмию истењсолї ва
хизматрасонии Муассис ба шумор рафта, метавонад љузъњои таълимї
(пажуњишгоњњо, коллељњо, марказњо, литсейњо ва дигар сохторњо), табобатї,
илмї, истењсолї ва хизматрасонї, ки баланси мустаќил ё алоњида доранд
ташкил намояд.
29. Худмухторї шакли озодињои академї мебошад ва шарти зарурї
барои кафолати иљрои уњдадорињои Донишгоњ аст.
30. Донишгоњ дар интихоб ва љобаљогузории кадрњо, фаъолияти
таълимию тарбиявї, табобатї, илмї, робитаи байналмилалї, молиявию
хољагї ва дигар фаъолиятњо мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
ва Оинномаи мазкур мустаќил аст.
31. Донишгоњ барои татбиќи барномањои таълимї метавонад
технологияи фосилавии донишомўзиро ќисман ё дар њаљми пурра (ба
истиснои баъзе аз машѓулиятњо) аз рўи тартибе, ки маќомоти љумњуриявии
давлатии идораи маориф муќаррар кардааст, истифода барад.
32. Донишгоњ метавонад тибќи ќонунгузории амалкунанда низоми
кредитї љорї намояд.
33. Худмухторї шакли муњимтарини ташкили раванди таълим,
тадбирњои академї мебошад ва масъулияти давлатии Донишгоњро дар назди
Муассис мегузорад.
34. Муносибати байни Донишгоњ ва Муассис тавассути шартнома сурат
мегирад. Муассис дар доираи ваколати хеш оид ба иљрои ќонунњои
Љумњурии Тољикистон, Оинномаи мазкур, Иљозатномаи (литсензия),
фаъолияти таълимї ва моливу хољагии Донишгоњро назорати бевосита
мекунад.
35. Озодињои академии Донишгоњ ин озодии баёни мазмуни таълим ва аз
рўи салоњдиди худ дар доираи барномањои таълимї, интихоби мавзуъ барои
тањќиќоти илмї, муолиља ва њалли онњо бо методњои худ, инчунин озодии
омўзандагон дар гирифтани дониш вобаста ба майли худ дар доираи
барномањои таълимї ва муолиљавї мебошад.
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36. Ба кормандони соњаи омўзгорї аз љумлаи њайати профессорону
омўзгорон, кормандони илмї ва донишљўёни Донишгоњ аз љумла, ба
омўзгорон озодињои академї дода мешавад, то мавзўи дарсро (таълимро) бо
усули худ дар доираи барномањои таълимї баён кунанд, мавзўи тањќиќоти
илмиро интихоб намоянд ва бо тарзу усулњои худ онро гузаронанд.
37. Дар доираи барномањои таълимї ба донишљўён мувофиќи майлу
талаботи онњо озодии академї дода мешавад.
38. Назорат барои мувофиќати фаъолияти Донишгоњ бо назардошти
маромњои он, ки дар ин Оиннома пешбинї шудааст, аз љониби Муассис ва
маќомоти давлатии идораи маориф ва илм, ки дар њудуди салоњияти худ
барои пешбурди фаъолияти таълимї иљозатнома (литсензия) додаанд, амалї
мегардад.
39. Донишгоњ бо маќсади аккредитатсияи љамъиятии худ њуќуќ дорад ба
дилхоњ ташкилотњои Љумњурии Тољикистон ва байналмилалї мурољиат
намояд.
40. Худмухторї ва озодињои академии Донишгоњ дар фаъолиятњои зерин
инъикос меёбад:
- мувофиќи Оинномаи мазкур њуќуќи ќабул намудани ќарорњо ва иљрои
онњоро дорад, ки ба санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон
мухолиф нестанд;
- сохтори худро мустаќилона муайян менамояд, маќомоти идоракунї ва
назоратии хешро ташкил медињад;
- раванди таълиму тарбия, илм, муолиља, молия, хољагидорї ва шаклњои
дигари фаъолиятро мутобиќи ќонунгузории амалкунандаи
Љумњурии
Тољикистон ба роњ мемонад;
- дар асоси шартномањои дуљониба ва бисёрљониба бо вазорату
идорањои Љумњурии Тољикистон, донишгоњњои ватанї ва хориљї, Академияи
илмњо, муассисањои таълимї, ташкилотњо, корхонањо басташуда,
фаъолиятњои бисёрсоњаро ба монанди: тайёр намудани мутахассисон,
дарсдињї ба донишљўён ва аспирантон, мубодилаи мутахассисон, пешбурди
корњои илмї, фаъолияти фарњангї, ташкили конфронсу симпозиумњо ва
хизматрасонии пулакї ба ањолиро ба роњ мемонад;
- вобаста ба њаљм ва намуди корњои ба субутрасонанда, штати
кормандон, миќдори њамаи категорияњои кормандон, интихоб ва
љобаљогузории кадрњоро, аз он љумла њайати омўзгорон ва кормандони илмї,
вазифањои деканњо ва мудирони кафедрањо, сардорони шуъбањои гуногуни
таълимї ва илмї (марказњо, шуъбањо, лабораторияњо) ва инчунин њайати
роњбарикунандаи Донишгоњро муайян менамояд;
- самтњо ва тартиби истифодабарии маблаѓњои аз њисоби буљет ва дигар
манбаъњои ѓайрибуљетї ба суратњисоб воридшударо бо назардошти њиссаи
ба музди мењнат сарфшаванда мустаќилона муайян менамояд ва мавриди
истифода ќарор медињад;
- намуд ва андозаи маоши кормандонро берун аз њисоби маоши буљетї
муайян ва таъмин менамояд;
- тибќи ќонунугузории љорї ва Оинномаи мазкур муассиси нашриёт,
маљалла, дигар воситањои ахбор бошад;
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- барномањои таълимии тањсилоти миёнаи касбї, олии касбї ва чун
ќоида барномањои таълимии тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимиро аз рўи як ва ё якчанд самтњои људогона амалї мегардонад;
- тайёр кардан ва такмили ихтисоси кормандон ва бозомўзии онњоро дар
љодаи муайяни фаъолияти касбї ба роњ мемонад;
- тадќиќоти илмии бунёдї (фундаменталї), љўяндагї ва амалї мебарад.
41. Озодињои академї масъулияти академии муњайё кардани шароити
мусоиди љустуљўи озодонаи њаќиќат, баёну интишори озодонаи онро ифода
менамоянд, ки ба принсипњои зерин асос меёбанд:
- истифодаи самарабахши нерўи зењнї бо маќсади афзун гардонидани
сањми Донишгоњ дар тайёр намудани кормандони илмї, илмию омўзгорї ва
мутахассисони дигар барои эњтиёљоти соњањои гуногуни њаёти љомеа;
- демократикунонии ташкилу идораи љараёни таълим, фаъолияти илмїтадќиќотї ва ташкилї;
- таъмини равобити муътадили таълим ва тадќиќоти илмї;
- таъмини иљро ва риояи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва
мустањкам намудани интизоми давлатї.
V. ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМЇ, МЕТОДЇ ВА ИЛМИИ ДОНИШГОЊ
42. Фаъолияти таълимии Донишгоњ мутобиќи наќшањо ва барномањои
таълимї, ки дар асоси стандартњои давлатии тањсилоти олии касбї тањия ва
бо тартиби пешбининамудаи санадњои меъёрии њуќуќии соњаи маориф ва
тандурустї тасдиќ шудааст, амалї гардонида мешавад. Мушаххас намудани
мазмуни таълим бо наќша ва барномањои таълимї муайян карда мешаванд,
ки муассисањои тањсилоти олии касбї тасдиќ намудаанд.
43.Самтњои тайёркунї, азнавтайёркунии мутахассисон тибќи замимаи
иљозатномае (литсензияе), ки ба Донишгоњ аз љониби Муассис ва маќомоти
давлатии идоракунии маориф ва илми Љумњурии Тољикистон дода мешавад,
инчунин Шањодатнома дар асоси аккредитатсияи давлатї муќаррар карда
мешаванд.
44. Донишгоњ дар ташкил ва гузаронидани раванди таълим, истифодаи
технологияи нав, шакл ва методњои пешќадами таълимро љўстуљў намуда,
бањри баланд бардоштани сифати тайёр намудани мутахассисон истифода
менамояд.
45. Таълим дар Донишгоњ бо забонњои тољикї, русї ва англисї тибќи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон сурат мегирад.
46. Донишгоњ наќша ва љадвали раванди таълимро, аз љумла барои
омўзиши инфиродии ашхоси алоњида бо назардошти сатњи тайёрии пешакї
ва ќобилияти онњо мувофиќи низомномањои мављуда тањия ва тасдиќ
мекунад.
47. Донишгоњ бо роњи ташкили маќсадноки љараёни таълим, интихоби
шаклњо, методњо, воситањои таълим шароити заруриро барои аз худ кардани
барномањои таълимии касбии донишљўён муњайё мекунад.
48. Мазмуни таълим дар самтњо ва ихтисосњо тавассути Барномањои
таълимии дар Шўрои олимони Донишгоњ тасдиќшуда ва дар асоси
стандартњои давлатї мураттабшуда, ки аз љумла таълими инфиродиро низ
дар бар мегирад, муайян карда мешавад.
49. Донишгоњ мазмун ва усулњои раванди таълимро аз рўи самтњо,
меъёри муњлати азхудкунии наќшањои амалкардаистода, инчунин самтњою
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ихтисосњои нави раванди таълимие, ки тибќи стандарти давлатї муќаррар
карда мешавад, муайян мекунад. Донишгоњ наќшањои таълимї, љадвали
раванди таълим, аз љумла таълими инфиродиро мувофиќи лаёќаташон ва
заминаи тайёрии пештарашон кор карда мебарояд ва тасдиќ мекунад.
50. Донишгоњ донишљўёни Маркази омодагии ќаблї, Коллељ ва курсњои
такмили ихтисос, интернњо, ординаторњо, унвонљўён, магистрантњо,
аспирантњо, докторантњоро бо воситањои таълим таъмин карда, барои
таълим ва кору зиндагии онњо шароити мусоид муњайё месозад.
51. Донишгоњ дар интихоби низоми бањогузорї, шаклњо, тартиби
гузаронидани машѓулиятњо аттестатсияи донишљўён мустаќил мебошад.
52. Ба дигар корњо љалб намудани донишљўён, ки ба фаъолияти таълимї
алоќаманд нест, манъ аст. Инчунин истифода ва татбиќи усулњои
ѓайрибашарии таълиме, ки ба њаёт ва саломатии инсон тањдид мекунад, манъ
аст.
53. Дар Донишгоњ намудњои зерини машѓулиятњои таълимї муќаррар
карда мешаванд: лексия, семинар, машѓулияти амалї, кори лабораторї,
коллоквиум, кори мустаќилона, консултатсия (машварат), таљрибаомўзї,
навиштани таърихи беморї, кори курсї (танзими наќшаи рисола навиштани
рисолаи дипломї, кори магистрї). Донишоњ метавонад, ки намудњои дигари
корњои таълимиро низ гузаронад. Барои њамаи намудњои машѓулиятњои
аудиторї як соати академї (50 даќиќа) муќаррар карда мешавад. Њаљми
соатњои машѓулиятњои аудитории тањсилоти миёнаи касбї аз рўи Оинномаи
сохторї, ки аз љониби Шўрои олимон тасдиќ шудааст, муќаррар карда
мешавад.
54. Зинаи асосии таълим дар донишгоњ курси давомнокиаш як сол
муќаррар карда мешавад.
Соли тањсил ба ду даври академї таќсим мешавад, ки бо давраи санљишу
имтињонот хотима меёбанд. Оѓози соли тањсил моњи сентябр буда, бо
муњлати дар Наќшањои таълимї нишондодашуда анљом меёбад. Соли хониш
бо Наќшањои таълимї муќаррар карда мешавад, давраи санљишї-имтињонї ё
байни давравї мувофиќи љадвали љараёни таълим, ки бо дастури раванди
таълими муайян тасдиќ шудааст, гузаронида мешавад. Таълими донишљўён
ва гуруњњои људогона бе муќаррар намудани давраи имтињонї роњ дода
мешавад.
Њаљми умумии машѓулиятњои таълимї (соатњои аудиторї ва
ѓайриаудиторї), дар як њафта, барои донишљўёни Донишгоњ тибќи наќшањои
таълимии тасдиќгардида муайян карда мешавад.
55. Барои донишљўён дар давоми соли тањсил на камтар аз ду маротиба
таътил муќаррар карда мешавад. Давомнокии муайяни таътилот таввассути
Наќшањои тасдиќшудаи таълимї ва таќвимї мушаххас карда мешаванд.
56. Ташкил ва такмили раванди таълим тавассути шуъбаи таълим (ШТ)
тањти сарварии муовини ректор (проректор) оид ба корњои таълимї сурат
мегирад. Сохтор ва вазифаи шуъбаи таълим бо Низомномаи сохторї, ки аз
тарафи Шўрои олимон ва ректори Донишгоњ тасдиќ шудааст, муайян карда
мешавад.
57. Вазифаи тарбиявии Донишгоњ, ки аз табиати башардўстонаи таълим,
афзалияти арзишњои инсонї бармеоянд, дар фаъолияти якљояи таълимї,
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илмї, эљодї, истењсолї ва љамъиятии толибилмон ва омўзгорон татбиќ карда
мешавад.
58. Дониш, малака ва мањорати донишљўён дар њуљљатњо оид ба
маълумот тибќи санадњои меъёрии њуќуќии зинаи тањсилоти олии касбї
муайян карда мешавад.
Донишљўе, ки аз бањои гузошташуда розї нест, имконияти ба комиссияи
аппелятсионї мурољиат кардан дода мешавад.
59. Гузаронидани донишљў аз курс ба курс бо фармоиши ректори
Донишгоњ назар ба натиљањои соли тањсил (хониш), иљрои талаботи меъёрие,
ки дар наќшањои таълим ва барномањои таълим муќаррар гардиданд, на
дертар аз фарорасии соли тањсили нав амалї карда мешавад.
Ба донишљўёне, ки бо сабабњои муайян (новобаста аз хоњишашонбеморї, даъват ба чорабинињои њарбї, карантин ва ѓайра) аз натиљаи соли
тањсил ноком дониста шудаанд, љадвали алоњидаи имтињонсупорї муќаррар
карда мешавад.
60. Донишљўе, ки њамаи талаботи Наќшаи таълимро пурра иљро
намудааст, ба аттестатсияи хатм роњ дода мешавад, ки дар натиљаи он ба
хатмкунанда додани тахассуси (дараљаи) «бакалавр», «мутахассис»,
«магистр» ва дипломи намунаи давлатї дар хусуси маълумоти олї ва нишони
сарисинагии муќарраршуда дода мешавад. Ба диплом вараќаи бањоњое, ки
донишљў њангоми тањсил дар Донишгоњ муваффаќ шудааст, замима
мегардад.
61. Ба донишљўёне, ки донишгоњро тариќи тањсили буљавї хатм кардаанд
ва мутобиќи ќоидањои амалкунанда хоњиши дар муддати 3 сол мутобиќи
роњхат дар истењсолот кор карданро надоранд, диплом, замимаи он ва
маълумотнома доир ба тањсил, баъд аз пардохт кардани маблаѓи пурраи
солњои тањсил ба буљаи давлат, дода мешавад. Инчунин, ба донишљўёне, ки
тариќи буљавї тањсил карда истодаанд ва ё тањсилро аз рўи барномаи
таълимии пурраи тањсилоти олии касбии тиббї ба итмом нарасонида, хориљ
шудаанд, маълумотнома ва њуљљати расмї баъд аз пардохт кардани маблаѓи
пурраи солњои тањсил ба буљаи давлат, дода мешавад.
62. Ба донишљўёни Донишгоњ, ки дар љараёни тањсил муваффаќиятњои
назаррас ба даст оварда аз фанњои Наќшаи таълимї на камтар аз 75% бањои
«аъло» ва боќї бањои «хуб» дошта, санљиши давлатиро бо бањои «аъло»
љамъбаст намудаанд, бо ќарори комиссияи аттестатсияи хатм дипломи
аълочї дода мешавад.
Донишљўёне, ки дар љараёни таълиму тарбия кўшишу ѓайрати хуб
нишон додаанду раѓбати пеш бурдани корњои тадќиќотї доранд, тибќи
Низомнома дар магистратура идомаи тањсил карданашон мумкин аст.
63. Тањсилоти шахсоне, ки омўзишро аз рўи барномаи таълимии асосии
тањсилоти олии касбї ба итмом нарасонидааст, аммо аз аттестатсияи
фосилавї бомуваффаќият гузаштаанд (на камтар аз ду соли тањсил),
тањсилоти олии касбии нопурра шуморида шуда, ба онњо тибќи банди 145
њуљљати расмї дода мешавад.
64. Ба донишљўёне, ки бо бањои хубу аъло тањсил менамоянд, стипендия
дода мешавад. Андозаи стипендия аз тарафи Донишгоњ бо назардошти
ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон ва шартномањои бо сарпарастон
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басташуда, муќаррар карда мешавад. Вале андозаи он аз андозаи
муќарраркардаи давлат бояд кам набошад.
Бо ќарори Шўрои олимон Донишгоњ метавонад стипендияњои номї
таъсис дињад.
65. Донишљўёни берунишањрї аз рўи имконот бо хобгоњ таъмин карда
мешаванд. Хобгоњ дар асоси аризаи донишљў бо ќарори маъмурият ва
кумитаи иттифоќи касабаи донишљўёни Донишгоњ дода мешавад.
66. Барои хониши аъло ва иштироки фаъолона дар корњои илмїтадќиќотию љамъиятї ба донишљўён чорањои њавасмандкунии моддї ва
маънавї мувофиќи Ќоидањои тартиботи дохилии мењнатии Донишгоњ татбиќ
карда мешавад.
Њавасмандкунии моддї ва маънавї аз рўи пешнињоди деканњои
факултетњо, мудирони кафедрањо, раисони созмонњои љамъиятии донишгоњ,
роњбарони љузъњои алоњида ва мавзуъњои илмию тадќиќотї бо фармоиши
ректори Донишгоњ сурат мегирад.
67. Барои иљро накардани Наќшањои таълимї, вайрон намудани
уњдадорињои дар Оинномаи мазкур пешбинигардида, аз љумла, барои вайрон
кардани интизоми таълим, Ќоидањои тартиботи дохилї, Ќоидањои зист дар
хобгоњ ва Ќоидањои истифодабарии китобњои китобхона чорањои љазодињї
то хориљ намудан аз Донишгоњ, ки дар Ќоидањои тартиботи дохилии мењнат
пешбинї шудааст, татбиќ карда шуданаш мумкин аст.
68. Интихоб ва шакли чорањои љазодињї бо фармоиши ректори
Донишгоњ аз рўи пешнињоди деканњои факултетњо, мудирони кафедрањо,
раисони созмонњои љамъиятии донишгоњ ва факултетњо ва дигар хадамоти
Донишгоњ, роњбарони марказњо ва дигар ќисматњо, инчунин роњбарони
мавзуъњои алоњидаи илмї-тадќиќотї сурат мегирад.
69. Таљрибаомўзии таълимї ва истењсолї, ки онро стандартњои давлатии
таълимии тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии
таълимї пешбинї кардааст, дар асоси шартномањои байни Донишгоњ ва
корхонаю муассиса ва ташкилотњо сурат мегирад, ки мувофиќи онњо ин
корхонаю муассиса ва ташкилотњо новобаста аз шакли ташкилию
њуќуќиашон ва тобеияти идоравии худ, уњдадоранд барои таљрибаомўзии
донишљўёни Донишгоњ шароити мувофиќ муњайё созанд.
70. Фарогирии наќшаи таълимии Донишгоњ бо аттестатсияи
хатми донишљўён хотима меёбад.
71. Донишгоњ кори методиро ташкил мекунад ва ба роњ мемонад.
Њамоњангсозии кори методї дар донишгоњ аз љониби воњидњои марбута,
иттињодияњои (марказњои) таълимию методї амалї мегардад.
72. Вазифањои тарбиявии Донишгоњ якљоя бо фаъолияти таълимї, илмї,
эљодї, табобатї, истењсолии донишљўён ва омўзгорон амалї гардонида
мешавад.
73. Вазифањои асосии корњои илмї-тадќиќотї, ки дар Донишгоњ
гузаронида мешаванд, аз инњо иборат мебошанд:
- тањияи проблемањои назариявию амалї;
- таълифи китобњои дарсї ва васоити таълим;
- иљрои корњои тањќиќотии дорои хусусияти илмию методї;
- иљрои корњои илмию тадќиќотии хусусияти эксперименталидошта;
- татбиќи дастовардњои илмию тадќиќотї дар амалияи клиникї.
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Тадќиќоти илмие, ки дар Донишгоњ ба роњ монда мешавад, бо
назардошти афзалиятнокии онњо аз њисоби буљети давлатї, маблаѓи аз иљрои
корњои шартномањои хољагї бадастомада, ќарзи бонкњо, маблаѓњои худї,
хайрияњо ва дигар манбаъњо маблаѓгузорї карда мешаванд.
74. Принсипи асосии илм дар Донишгоњ аз њамоњангсозии он бо љараёни
таълим, муолиља, инчунин бо илмњои академї ва соњавї иборат аст.
75. Донишгоњ таќиќоти илмї ва корњои эљодиро аз рўи наќшаи мавзўе,
ки онро Шўрои олимон тасдиќ менамояд, амалї сохта, истифодаи судманд ва
босамари имкониятњои илмии худ, сифати корњои иљрошаванда ва шароити
бехатарии мењнат, љалби васеи мутахассисони баландихтисос ва
донишљўёнро барои иштирок дар корњои илмию тањќиќотї ва эљодї таъмин
мекунад.
76. Донишгоњ бо тартиби њатмї тадќиќотњои бунёдї, љўстуљўї ва
амалиро, ки дар ќисми таркибии тайёр кардани мутахассисон аст, татбиќ
мекунад.
VI. ФАЪОЛИЯТИ МУОЛИЉАВЇ ВА МАШВАРАТИИ ДОНИШГОЊ
77. Донишгоњ дар мувофиќа бо Муассис њаќ дорад пойгоњњои (базањои)
клиникии донишгоњиро ташкил намояд.
78. Фаъолияти муолиљавї ва машваратии Донишгоњ самтњои зеринро
фаро мегирад:
- њамоњанг сохтани кори муолиља, машваратї ва сарпарастии устодону
омўзгорони Донишгоњ дар базањои клиникии он ва дар дигар муассисањои
муолиљавию профилактики тадурустї;
- тавсияи кормандони варзида ба вазифањои сармутахассисони
ѓайривоњидии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии
Тољикистон;
- тањия ва тавсияи дастурњои методї, дастурамалњо, вараќањои
иттилоотї ва ѓайра ба Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї љињати
татбиќи онњо дар амал;
- роњбарї ва назорати хушсифат гузаронидани таљрибаи њамширагї ва
табибии донишљўёни Донишгоњ аз њисоби кормандони донишгоњ амалї
карда мешавад;
- назорат ва тањлили самаранокии ёрии муолиљавию ташхисї ва
сарпарастию машваратие, ки кормандони Донишгоњ дар муассисањои
муолиљавию Профилактикии ноњияи Данѓара, вилояти Хатлон, шањри
Душанбе ва љумњурї мувофиќи шартномањо бо маќомоти тандурустї ба
ањолї мерасонанд;
- назорат аз болои љорї намудани усулњои нави ташхис ва муолиља дар
амалияи тиббї;
- назорати гузаронидани конференсияњои клиникї љињати муњокимаи
ѓалатњои ташхису тактикї, мушкилот ва њолатњои фавт;
- назорат аз болои ањволи саломатии кормандон ва донишљўён ва ба
онњо расонидани кўмаки лозима барои ташхис, муолиља ва барќароршавї;
- ташкил ва роњбарї ба кори комиссия доир ба тањлили њолатњои фавт
дар базањои клиникї;
- бастани шартномањо байни Донишгоњ ва муассисањои муолиљавию
профилактикї;
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- њамоњанг сохтани ќабул ва таќсими асбобу таљњизоти тиббї ва дигар
маводи тиббии масрафшаванда, ки дар ихтиёри Донишгоњ ќарор доранд;
- ташкили аттестатсия ва интиќоли маводи дахлдор ба комиссияи
тахассусии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии
Тољикистон доир ба додани дараљањои тахассусї;
- ташкил ва бастани шартномањо љињати расонидани ёрии муолиљавї,
машваратї ва сарпарастї бо њукумати минтаќањо ва муассисањои тиббии
љумњурї дар асоси шартнома;
- дигар фаъолияте, ки аз ќонунгузории Љумњурии Тољикистон «Дар
бораи њифзи саломатии ањолї» бармеоянд.
VII. НИЗОМИ ТАЊСИЛОТИ МИЁНАИ КАСБЇ, ОЛИИ КАСБЇ ВА
ТАЊСИЛОТИ КАСБИИ БАЪД АЗ ТАЊСИЛОТИ ОЛЇ ДАР ДОНИШГОЊ
79. Низоми тањсилоти миёнаи касбї, тањсилоти олии касбї ва тањсилоти
касбии баъд аз муассисаи олии таълимї дар Донишгоњ аз унсурњои зерин
иборат аст:
- таъмини раванди тањсилоти миёнаи касбї тибќи талаботи низомномаи
намунавии муассисаи таълимии тањсилоти миёнаи касбї, Стандарти
давлатии тањсилоти миёнаи касбї, стандартњои тахассусии тањсилоти миёнаи
касбї, наќша ва барномањои тањсилоти миёнаи касбї;
- амалї намудани барномањои асосии таълимии тањсилоти миёнаи
касбии тиббї;
- стандартњои давлатии таълимии тањилоти олии касбї ва наќшаю
барномањои таълимї;
- иљозатнома барои тањсилоти иловагии олии касбї;
- озмоишгоњњои илмию тадќиќотї, хољагињои таълимию таљрибавї,
Коллељ, Клиникаи донишгоњї, пойгоњњои клиникї, муолиљавию
профилактикї, фарматсевтї, фарњангию маърифатї, ки бо тадќиќоти илмї
машѓуланд;
- иттифоќњо ва иттињодияњои љамъиятї.
80. Стандартњои давлатии таълимї ва барномањои таълимии тањсилоти
олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї, ки аз
љониби Њукумати Љумњурии Тољикистон муќаррар карда мешаванд, дар
Донишгоњ барои таъмини муќаррароти зерин таъин шудаанд:
- сифати тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи
олии таълимї;
- ягонагии фазои таълим;
- эътироф ва муќаррар намудани баробарарзишии њуљљатњои давлатњои
хориљї оид ба тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи
олии таълимї.
Стандартњои давлатии таълимии тањсилоти олии касбї ва тањсилоти
касбии баъд аз муассисаи олии таълимї аз маљмўаи меъёрњои зерин
иборатанд:
- талаботи умумї ба барномањои асосии таълимии тањсилоти олии касбї
ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї;
- талабот ба њадди аќали њатмии мазмуни барномањои асосии таълимии
тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї,
вобаста ба шароити амалї гардонидани онњо, аз љумла нисбати таљрибаи
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таълимию истењсолї, аттестатсияи хатми хатмкунандагон ва дараљаи тайёр
намудани онњо аз рўи соњањои алоњидаи таълим (ихтисос);
- муњлати фаро гирифтани барномањои асосии таълимии тањсилоти олии
касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї дар муассисањои
таълимии давлатї ва хусусї;
- њаљми нињоии сарбории донишљўён.
81. Барномањои таълимии донишгоњ метавонанд муттасил ё ба таври
зинагї тавассути низоми кредитии таълим ва ё анъанавї, мувофиќи
тартиботи муќаррарнамудаи
маќомоти љумњуриявии давлатии идораи
маориф ва илм амалї гардонида мешаванд.
82. Донишгоњ системаи бисёрзинаи тайёр намудани кадрњои тиббї ва
фарматсевтиро аз рўи наќшањои комплексии таълимї ва барномањои
таълимї, ки мутобиќи талаботњои стандарти давлатии маълумоти олии касбї
тањия шудаанд, амалї менамояд.
83. Донишгоњ тањсилоти олии касбии тиббї ва фармасевтиро тибќи
санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон амалї намуда, муњлати
фарогирии барнома-њои асосии таълимии тањсилоти олии касбї бо
назардошти низоми бисёрзинаи таълим дар доираи «Консепсияи ислоњоти
тањсилоти тиббї ва фармасевтї дар Љумњурии Тољикистон», ки бо ќарори
Њукумати Љумњурии Тољикистон аз 31 октябри соли 2008, №512 тасдиќ
шудааст, муайян карда мешавад.
84. Донишгоњ ба хатмкунандагоне, ки аз аттестатсияи хатм гузаштаанд,
дар бораи тањсилоти марбута «Дипломи бакалавр», «Дипломи мутахассис»,
«Дипломи магистр» њуљљат ва нишонаи расмии давлатї инчунин нишонаи
сарисинагии намунаи муќарраршуда медињад. Шакли њуљљати намунаи
давлатї ва нишонаи сарисинагиро Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ
менамояд.
85. Аз рўи натиљаи њимояи рисолаи илмї бо тартиби муќарраршуда
дипломи номзади илм ё дипломи доктори илм – доктори фалсафа аз рўи
ихтисос PhD дода мешавад.
86. Тартиби додани њуљљатро дар бораи такмили ихтисос бо роњи
гузаштани курсњои гуногун маќоми давлатии идораи маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон муайян менамояд.
87. Донишгоњ њуќуќи додани њуљљатњои намунаи давлатиро дар бораи
тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї
пас аз гузаштани аттестатсия ва аккредитатсияи давлатї пайдо мекунад.
88. Њуљљатњо дар бораи тањсилоти олии касбии хатмкардагони ДДТХ
дар тамоми њудуди Љумњурии Тољикистон ва берун аз он эътибор доранд.
VIII. ИДОРАКУНИИ ДОНИШГОЊ. НАЗОРАТ АЗ БОЛОИ
ФАЪОЛИЯТИ ОН. ИЉОЗАТНОМАДИЊЇ, АТТЕСТАТСИЯ ВА
АККРЕДИТАТСИЯИ ДОНИШГОЊ
89. Донишгоњ мутобиќи тартиби муќаррарнамудаи Кодекси граждании
Љумњурии Тољикистон, санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон,
њамин Оиннома, Ќоидаи тартиботи дохилии мењнат, Шартномањои
коллективї ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї идора карда мешавад.
90. Роњбарии умумї аз љониби Муассис амалї карда мешавад, ки он
маќоми олии идоракунии Донишгоњ мебошад.
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91. Муассис Оинномаи Донишгоњ ва ворид намудани таѓйироту
иловањоро ба он тасдиќ мекунад,
таѓйир додани андозаи сармояи
Оиномавии Донишгоњ, тасдиќи њисоботи солона ва тавозуни муњосибии
Донишгоњ амалї месозад. Дар бораи азнавтаъсисдињї, азнавташкилдињї ва
барњамдињии Донишгоњ ба Њукумати Љумњурии Тољикистон таклиф
пешнињод менамояд.
92. Бо маќсади пешбурди корњои љории Донишгоњ дар асоси усулњои
мувофиќати яккасардорї ва дастаљамъї маќоми иљроия таъсис дода
мешавад.
93. Маќомоти идоракунии Донишгоњ инњоянд:
- Муассис (маќоми олї дар идоракунии донишгоњ);
- Шўрои олимон (маќоми идоракунии коллегиалї);
- Ректорат бо сардории ректори Донишгоњ (маќоми яккасардорї);.
- Донишгоњ роњбарии умумиро аз болои фаъолияти Коллељ низ ба амал
бароварда, фаъолияти Коллељ мутобиќи Оинномаи худ, ки аз љониби
Донишгоњ дар мувофиќа бо Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии
Љумњурии Тољикистон тасдиќ шудааст, амалї мегардад.
94. Шўрои олимон маќоми олии интихобї ва намояндагии Донишгоњ
буда, роњбарии умумиро аз болои он ректор амалї менамояд.
95. Шўрои олимони Донишгоњ дар њайати ректори Донишгоњ (раис),
муовинон, сармуњосиб, деканњои факултетњо, директори коллељ ва сардори
воњидњои таркибї, мудирони воњидњои асосї ва кормандони дигари илмию
омўзгорї, инчунин намояндагии созмонњои љамъиятї ташкил карда
мешавад. Панљоњ фоизи шумораи умумии аъзои Шўрои олимонро бевосита
ректори Донишгоњ таъин менамояд. Панљоњ фоизи боќимондаи аъзои онро
Шўроњои олимони факултетњо пешбарї менамоянд. Ректори Донишгоњ
њайати умумии Шўрои олимони Донишгоњро ба муњлати 3 (се) сол тасдиќ
мекунад.
Ташкили бевоситаи фаъолияти Шўрои олимони Донишгоњ ба зиммаи
котиби он гузошта мешавад. Ректори Донишгоњ котиби Шўрои олимонро аз
љумлаи аъзои Шўрои олимон ба муњлати 3 (се) сол ба вазифа таъин ва аз он
озод менамояд.
Шўрои олимони Донишгоњ мувофиќи Низомномаи фаъолияти он ва
њамин Оиннома ќарорњо ќабул менамояд. Ќарорњои Шўрои олимон баъд аз
ба имзорасї аз љониби ректор эътибор пайдо мекунанд.
96. Тартиби кори Шўрои олимонро Низомнома дар бораи он, регламент,
ки аз тарафи худи Шўро тибќи ќонунгузории љорї ва Оинномаи мазкур
тасдиќ шудааст, муайян менамоянд.
97. Шакли асосии фаъолияти Шўрои олимон љаласаи он дониста
мешавад. Љаласа дар он ваќт салоњиятдор њисоб карда мешавад, ки агар дар
он аз 2/3 аъзои он иштирок дошта бошанд. Ќарои Шўрои олимон бо
тарафдории аксарияти яъзои дар маљлис иштирокдошта ќабул карда
мешаванд.
98. Шўрои олимон:
- Оинномаи Донишгоњро тањия ва масъалаи ба он ворид намудани
таѓйироту иловањоро баррасї намуда, барои тасдиќ ба Муассис пешнињод
менамояд;
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- масъалањои асосии ташкили фаъолияти таълимї, таълимї-тарбиявї,
илмї-тадќиќотї, муолиљавї ва ѓайраро дар самти тайёрї ва аз нав тайёр
намудани мутахассисони дорои маълумоти касбии миёна, олї ва касбии
махсус баррасї менамояд. Аз љумла, номгўи курсњои омўхташаванда, хаљми
онњо, шаклњои назорати дониши донишљўён, ваќти ягонаи оѓоз ва анљоми
даврањои тањсил (семестрњои) таълимиро муайян мекунад;
- масъалањои такмили идора ва сохтори Донишгоњ, аз љумла ташкил,
(барњамдињии) марказњо, пажуњишгоњњо, коллељњо, факултетњо, кафедрањо,
шуъбањо, лабораторияњо ва дигар љузъњои таълимї, илмї, табобатї,
истењсолї ва хизматрасониро баррасї менамояд;
- масъалањои асосии инкишофи иќтисодї ва иљтимоии Донишгоњро
баррасї менамояд;
- харљномаи даромад ва харољоти ѓайрибуљавии Донишгоњро муњокима
намуда, њисоботи солонаи иљрои харљномаи мазкурро мешунавад ва
хулосагирї мекунад;
- њайати Шўрои њамоњангсозї, Шўрои илмї-методї, Шўрои илмїкоординатсионии Донишгоњ ва Шўрои педагогии Коллељро баррасї ва
тасдиќ менамояд;
натиљањои фаъолияти солонаи таълимї, илмї, муолиљавї,
байналмилалї, тарбиявї ва хољагиро љамъбаст намуда, барои бењтар
намудани онњо тавсия медињад;
- њисоботи фаъолияти мудирони кафедрањо, факултетњо ва фаъолияти
љамъиятњои илмї, директорони марказњо, коллељњо ва раисони Шўрои
олимони факултетњои дар назди Донишгоњ ќарордоштаро мешунаванд;
- наќша ва барномањои таълимии тайёр кардани бакалавр, мутахассисон,
магистрон, такмили ихтисос ва бозомўзии кормандонро тасдиќ намуда, дар
номгўйи барномањои таълимии махсуси мутахассисон бо назардошти
таѓйирёбии талаботи соњаи тандурустии љумњурї вобаста ба ислоњотњои
соњавї, стандартњои тањсилоти олии касбии љањонї (ФТТУ- Федератсияи
тањсилоти тиббии умумиљањонї) ва глобализатсия ба њаљми соатњои
аудитории фанњои таълимии наќшањои таълимии ихтисосњо дар Донишгоњ
бо пешнињоди ќисми таълим то 5% таѓйирот ворид менамояд. Инчунин
наќша ва барномањои таълимии маълумоти миёнаи касбиро барои коллељ
тасдиќ менамояд.
- меъёрњои намунавии ваќтро барои њисоби њаљми умумии корњои
таълимї, ки аз љониби њайати профессорону омўзгорон иљро мешаванд,
таѓйир медињад ва пурра мегардонад;
- љадвали воњидњои корї (штатњои корї)-ро баррасї намуда ва низоми
пардохти музди мењнатро дар мувофиќа бо Кумитаи иттифоќи касабаи
кормандон барои тасдиќ пешнињод мекунад. Имтиёзњои дохилї барои ишѓол
намудани вазифањои дотсентон, профессорон ва дигар кормандони илмию
таълимиро муќаррар ва татбиќ мекунад;
- низомнома оид ба фаъолияти илмии Донишгоњро тасдиќ намуда,
аттестатсияи онњоро тасдиќ мекунад;
- аспирантура ва докторантураро мутобиќи ќонунгузорї таъсис
(ифтитоњ) медињад;
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- номзадњоро барои дарёфти стипендињои Президентї, номї ва инчунин
стипендињои Шўрои олимон аз љумлаи донишљўёни аълохони Донишгоњ ва
аспирантон тавсия менамоянд;
- номзадњоро барои дохил шудан ба докторантура, гузаронидан ба
вазифањои ходими хурд ва калони илмї, инчунин додани рухсати эљодии 3
моња, 6 моња ва 1 сола барои ба анљом расонидани рисолањои номзадї ва
докторї, таълифи китобњои дарсї ва дигар воситањои таълимї тавсия намуда
мавзўи рисолањои докториро тасдиќ менамояд;
- мувофиќи тартиботи муќарраршуда, шуъбањо, намояндагињо ва
ихтисосњои нав боз менамояд;
- наќшањои дурнамо ва мавзўи пажуњишњои илмиро баррасї намуда,
тасдиќ менамояд;
- Оинномаи Коллељро дар мувофиќа бо Вазорати танудурустї ва њифзи
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон тасдиќ менамояд;
- Низомнома оид ба кафедрањо ва дигар љузъњои таълимї, илмию
хидматгузории Донишгоњро тасдиќ менамояд;
- Низомномаи эътидоли вазифањои вакантии њайати профессоронмуаллимонро тасдиќ мекунад;
- Комиссияи тафтишотиро интихоб, Низомнома ва њисоботи онро
тасдиќ мекунад;
- интихоби довталабонро ба тариќи озмун барои ишѓол кардани
вазифањои вакантии њайати профессорону устодон амалї мекунад;
- масъалањои тайёрї, баланд бардоштани ихтисос ва њавасмандкунии
кадрњоро баррасї намуда, барои дохил шудан ба аспирантура, докторантура
гузаронидани муаллимон ба вазифаи ходими илмї ва анљоми рисолањои
докторї тавсияњо медињад;
- њайат ва хулосаи ќарори комиссияњо ва шўроњои доимию муваќќатан
амалкунандаро тасдиќ мекунад;
- масъалањои дигареро, ки ќонунгузорї ба салоњияти он мансуб
намудааст, њал менамояд.
99. Ректорат маќоми иљроияи Донишгоњ ба шумор меравад, ки бо
маќсади пеш бурдани корњои љории фаъолияти Донишгоњ дар асоси усулњои
мувофиќати яккасардорї ва дастаљамъї таъсис дода мешавад, ки ба он
ректор роњбарї менамояд.
100. Ректор бо пешнињоди Муассис аз љониби Њукумати Љумњурии
Тољикистон ба вазифа таъин ва аз он озод карда мешавад.
101. Ба ректор иљозат дода намешавад, ки њамзамон чї дар дохил ва чї
берун аз Донишгоњ вазифаи дигари роњбарикунандаи музднокеро ишѓол
намояд, ба истиснои кори таълимї, илмї, методї ва муолиљавї. Ректор
наметавонад вазифањои худро ба тариќи њамкор иљро намояд. Љавобгарии
пурраи вазъи љараёни таълиму тарбия, корњои илмї- тадќиќотї ва фаъолияти
молию хољагии Донишгоњ бар дўши ректор аст.
102. Шакли асосии фаъолияти ректорат љаласаи он ба шумор меравад, ки
моње як маротиба, ё ин ки дар њолатњои зарурї бо ташаббуси ректор ё бо
талаби 1/3 ќисми аъзои он гузаронида мешавад.
103. Њайати аъзои ректоратро ректор ба муддати як соли тањсил тасдиќ
мекунад.
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Ба њайати ректорат аз рўи вазифањо дохил мешаванд: Ректор, муовинони
ректор, ёварони ректор, њуќуќшинос, сармуњосиб, деканњои факултетњо,
роњбарони марказњо, шуъбањо (филиалњо), намояндагињо ва роњбарони
созмонњои љаъмиятии Донишгоњ. Ба њайати ректорат олимони шинохта ва
мутахассисони варзида низ шомил шуда метавонанд.
104. Ректорат дар доираи салоњияти хеш ќарор ќабул мекунад. Љаласаи
ректорат дар сурате салоњиятдор дониста мешавад, ки дар он 2/3 њиссаи аъзо
њузур дошта бошанд. Ќарор бо аксарияти овоздињии кушод ќабул карда
мешавад.
105. Ректорати Донишгоњ:
- барои амалї шудани барномаи тайёр намудани мутахассисон чорањо
меандешад;
- масъалањои мустаќилияти фаврию хољагии Донишгоњ ва фаъолияти
таълимї, методї, ташкилотию методї, маъмурию хочагии Донишгоњро њал
менамояд.
- доир ба истифодаи захирањои Донишгоњ ќарор ќабул менамояд;
- иљрои воќеии Ќоидањои тартиботи дохилии мењнат, ќарорњои Шўрои
олимон, ќарорњои Коллективи мењнатии Донишгоњ, Шартномањои
коллективї, наќшањои таълимї, илмї ва муолиљавии Донишгоњро таъмин
менамояд;
- маќомоти назоратии дохилидонишгоњиро таъсис ва барњам медињад.
106. Ректори Донишгоњ:
- барои ба вазифаи муовинони ректор ва самуњосиб таъйин кардан ва аз
вазифа озод намудан ба Муассис номзадњоро пешнињод менамояд;
- барои ба вазифа таъин ва озод намудани муовинони директори Коллељ
оид ба таълим ба Муассис номзадњоро пешнињод менамояд;
- деканњои факултањоро ба вазифа таъин ва озод менамояд;
- барои ба вазифа таъин ва озод кардани директорони Коллељ ба вазири
тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон номзадњои
арзандаро пешнињод менамояд;
- директори Клиникаи донишгоњиро ба вазифа таъин ва озод менамояд;
- иљрои ќарорњои Муассис, маќомоти давлатии идоракунии маориф ва
илми љумњурї, Шартномаи коллективи Донишгоњ, Шўрои олимон ва
ректоратро мувофиќи вазифа ва маќсадњои Донишгоњ таъмин менамояд;
- ба Шўрои олимони Донишгоњ дар бораи ворид сохтани таѓйироту
иловањо ба Оиннома, инчунин аз нав тањрир кардани он таклифњо пешнињод
мекунад;
- аз номи Донишгоњ амал карда, бе ваколатнома манфиатњои онро дар
маќомоти њокимият ва идораи давлатї, бонкњо ва дар назди ашхоси алоњида
њимоя менамояд;
- амвол ва маблаѓњои пулии Донишгоњро ихтиёрдорї мекунад;
- шартномањо имзо карда, ваколатнома медињад ва дар бонкњо
суратњисобњои Донишгоњро мекушояд;
- кормандони Донишгоњро ба кор ќабул ва аз кор озод менамояд;
- дар доираи ваколати хеш фармоишу амрњо мебарорад, ки барои њамаи
кормандон ва муњассилини Донишгоњ њатмї мебошад;
- дар доираи маблаѓњои пешбинишуда ва воњидњои кории мављудбуда
сохтор ва воњидњои кории Донишгоњро тасдиќ менамояд ва барњам медињад;
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- ќоида ва низомномањои сохторњои таркибии Донишгоњро
тасдиќ менамояд;
воњидњои таркибї, мудирони воњидњои асосї ва роњбарони
муассисањои маъмурию хољагиро ба вазифа таъин ва аз вазифа озод мекунад;
- кори ректоратро ташкил дода, ба он роњбарї мекунад;
- Шўрои олимони Донишгоњро ташкил намуда, ба он роњбарї мекунад
ва ќарорњои онро тасдиќ мекунад;
- ба Комиссияи аттестатсионии Љумњурии Тољикистон дар бораи
ташкили Шўроњои диссертатсионї дар назди Донишгоњ дархост пешнињод
менамояд;
- ќабул, хатм, хориљ, барќарор ва интиќол намудани донишљўён, табиб –
интернањо, ординаторони клиникї, аспирантњо ва докторантњоро амалї
мекунад;
- њисоботи солонаи Донишгоњро њамасола ба Муассис пешнињод
менамояд;
- ваколатњои дигаре, ки аз ќонунгузории љорї ва њамин Оиннома
бармеоянд, иљро менамояд.
107. Роњбарии фаъолияти факултетро декан ба уњда дорад, ки онро
Ректори Донишгоњ аз љумлаи устодони унвони илмидошта ба муњлати то 4
сол ба вазифа таъин ва аз он озод менамояд.
108. Декан вазифадор аст:
- роњбарии бевосита ба корњои таълимї-методї, ташкилї-методї,
тарбиявї ва илмро дар факултет таъмин намояд;
 иљрои наќшањо, барномањо ва љадвалњои таълимиро таъмин менамояд;
 иљрои љадвали машѓулиятњои таълимиро назорат намояд;
 бањисобгирии пешрафт ва иштироки донишљўён, муќаррар намудани
муњлатњои санљишу имтињонсупорї ва таъмини ин раванд бо њуљљатњои
заруриро ташкил намояд;
 чорабинињоро оид ба ташкили љараёни таълим, баланд бардоштани
сифати тайёр намудани мутахассисонро баррасї ва амалї намояд;
 ба ректор таклифот дар бораи гузаронидани донишљўён аз курс ба курс,
ба онњо додани рухсатии академикї, наќшањои инфиродї, хориљ ва барќарор
намудани донишљўёни Донишгоњ пешнињод намояд;
 роњ додани донишљўён ба имтињонњои давлатї, таълифи дипломњо ва
њимояи рисолањои дипломї бо пешнињоди кафедрањои тахассусї;
 баррасї ва амалї намудани чорабинињо оид ба бењдошти шароити
зисту маишї, моддї, нафосату саломатии донишљўён;
 якљоя бо кумитаи иттифоќи касаба ва созмони љавонон муњокима ва
људо намудани ордерњо барои њуќуќи зист дар хобгоњ;
 њал намудани дигар масоили дар салоњияти ў буда мувофиќи Оинномаи
мазкур ва Низомнома дар бораи деканат, ки онро ректор тасдиќ намудааст.
109. Дар факултет тањти роњбарии декан Шўрои олимони факултет ба
муњлати 3-сол ташкил карда мешавад. Тартиби ташкил ва ваколати Шўрои
олимони факултет ба монанди Шўрои олимони Донишгоњ аст, вале танњо
дар миќёси факултет амал мекунад.
110. Роњбарии Шўрои олимони факултетро декани факултет ба уњда
дорад.
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111. Барои ба роњ мондани корњои илмї-методї дар факултет Шўрои
илмї-методї таъсис дода мешавад. Роњбари Шўрои илмию методї аз њисоби
устодони унвони илмидошта аз љониби Шўрои олимони факултет интихоб
карда мешавад.
112. Роњбарии фаъолияти кафедрањо ба дўши мудир аст. Интихоби
мудири кафедра, њамчун ќоида, аз љумлаи докторони илм, профессорон
тибќи тартиботи муќарраргашта сурат мегирад.
113. Ишѓоли вазифањои мудири кафедрањо (умумидонишгоњї ва
факултетї), аз рўи озмун ба муњлати муќарраркардаи ќонунгузорї тибќи
ќоидањои амакунанда сурат мегирад.
114. Аттестатсияи Донишгоњ тибќи талаботи санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон гузаронида мешавад.
115. Директори коллељ роњбарии бевоситаи Коллељ, раиси Шурои
омўзгорон буда, бо пешнињоди ректори Донишгоњ аз љониби вазири
тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон ба вазифа
таъйин ва озод карда мешавад.
Ба вазифаи Директор шахсе таъин карда мешавад, ки дорои тањсилоти
олии касбии тиббию фармасевтї ва таљрибаи корї дар муассисањои
таълимии Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии
Тољикистон дошта бошад. Директор оиди фаъолияти Коллељ ва њолати
раванди таълиму тарбия масъул аст.
116. Директори Коллељ вазифадор аст:
- иљрои фармону ќарорњои Муассис, маќоми ваколатдори давлатї дар
соњаи маорифи љумњурї, љаласањои коллективи мењнатї, Шўрои омўзгориро
мувофиќи маќсад ва вазифањои Донишкада таъмин менамояд;
- роњбарии фаъолияти таълимї, илмї, истењсолї, маъмурию хољагї,
соњибкорї, молї ва ѓайраро ба дўш дорад;
- ба кор ќабул кардан, ба кори дигар гузаронидан, сабукдўш намудан,
бастан ва ќатъ кардани шартномањои мењнатї бо кормандон ва ходимони
Коллељро тибќи ќонунгузории љорї ва Оинномаи Коллељ амалї мегардонад;
- сохтори идоракунї, дастурњои вазифавї, љадвали басти воњидњои корї,
наќшаи харљи иљрои хизматрасонї, арзиши тайёркунї ва аз нав тайёркунии
мутахассисон, арзиши мањсулоти истењсолшавандаю хизматњои анљомёфтаро
тањия намуда, ба Муассис барои тасдиќ пешнињод мекунад;
- бе ваколатнома Коллељро дар њама муносибатњои ташкилї, њуќуќї,
пулї, молї, таълимї, илмї ва робита бо ташкилотњои давлатї, љамъиятї,
муассисањо, корхонањо, шахсони воќеї ва алоњидаи хориљї намояндагї
мекунад;
- дар њудуди маблаѓњои људокардашудаи буљети Коллељ, бе риояи
андозаи нињої, барои дараљањои муносиби омўзгорону кормандон музди кор
муайян мекунад;
- моликият ва дороии Коллељро ихтиёрдорї мекунад, аз номи Коллељ
боваринома медињад, дар бонкњои мувофиќ, муассиса ва ташкилотњои
ќарздињанда суратњисоб, њисоби асъорї ва дигар њисобњоро мекушояд;
- чорањои њавасмандкунии маънавию моддиро татбиќ мекунад;
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- дигар вазифањоеро, ки ба салоњияти Коллељ, њамчун шахси њуќуќї,
марбут аст, адо менамояд;
- дар доираи ваколатњои хеш фармоиш мебарорад, ки иљрои онњо барои
њамаи кормандон ва донишљўёни Коллељ њатмї мебошанд;
- ваколатњои дигареро низ, ки аз ќонунгузории љорї ва салоњияти
Коллељ бармеоянд, иљро менамояд.
117. Директори Коллељ оид ба фаъолияти худ дар назди Донишгоњ
њисобот медињад.
118. Роњбарии фаъолияти факултетро декан ба ўњда дорад, ки дар
асоси шартномаи мењнатї, ба мўњлати 5 сол ба ин мансаб таъин карда
мешавад. Вазифањо, салоњияи ва ваколатњои декан тибќи Низомномаи
факултет ва Ќарорњои Муассис муайян карда мешавад.
IX. ЌАБУЛ БА ДОНИШГОЊ
119. Ќабул ба Донишгоњ мувофиќи аризаи шахсони дорои тањсилоти
миёнаи умумї, тањсилоти ибтидоии касбї, тањсилоти миёнаи касбї,
тањсилоти олии касбї дар асоси озмун аз рўи натиљаи имтињонњои
дохилшавї тибќи ќоидањои ќабул анљом дода мешавад. Ќабул ба Коллељ ва
хуќуќу уњдадорињои донишљёни он тибќи муќаррароти Оинномаи Коллељ ба
роњ монда мешавад.
120. Тартиби ягонаи ба сафи донишљўёни Донишгоњ ќабул кардани
шањрвандонро, дар њолате, ки ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
маориф» ва «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбї баъд аз
муассисаи олии таълимї» муќаррар накарда бошад, Њукумати Љумњурии
Тољикистон муайян мекунад.
121. Њангоми ќабули донишљўён ба Донишгоњ тибќи имкониятњои воќеї,
муайян кардани квотаи тайёркунии маќсадноки мутахассисони тиббию
фармасевтї аз ноњияњо бо муттахассисон камтаъмин ва додани имтиёзњои
муайян њангоми дохилшавї ба назар гирифта мешавад.
122. Шартњои озмун бояд риояи њуќуќи шањрвандонро дар соњаи маориф
кафолат дињад ва ба он мусоидат намояд, то шањрвандони ќобилияти
бештардошта, ба омўхтани барномањои таълимии дараља ва (ё) зинаи
дахлдор омодаанд, пас аз имтињони дохилшавї ќабул шаванд.
123. Шањрвандони Љумњурии Тољикисон њуќуќ доранд дар асоси озмун
пас аз имтињони дохилшавї дар Донишгоњ ба таври ройгон маълумоти олиии
касбї гиранд, агар ин сатњи тањсилот бори аввал гирифта шуда, аз љониби
буљаи дахдори давлатї маблаѓгузорї гардад.
124. Донишгоњ њуќуќ дорад ќабули шањрвандонро танњо дар сурати
мављуд будани иљозатнома эълон намояд ва вазифадор аст довталабонро бо
иљозатномаи мазкур, њамчунин бо шањодатномаи аккредитатсияи давлатї
доир ба њар як соњаи таълим (ихтисос), ки ба муассисаи тањсилоти олии касбї
њуќуќи њуљљати намунаи давлатиро дар бораи тањсилоти олии касбї медињад,
шинос намояд. Бо шањодатномаи аккредитатсияи давлатї шинос намудани
довталаб оид ба кадом соњаи таълим (ихтисос)-ро интихоб кардани ў ё
набудани чунин шањодатнома дар њуљљатњои ќабул ќайд карда мешавад ва ба
он довталабон имзо мегузоранд.
125. Барои шахсони дорои тањсилоти миёнаи касбии самти дахлдор бо
ќарори Шўрои олимони Донишгоњ, гирифтани тањсилоти олии касбї аз рўи
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барномаи мањдуд ё суръатноки омўзишии муассисаи тањсилоти олии касбї
иљозат дода мешавад.
126. Наќшаи умумии аз њисоби буљети љумњурї ќабул кардани
донишљўён ба Донишгоњ аз тарафи Муассис дар мувофиќа бо Вазорати
рушди иќтисод ва савдои Љумњурии Тољикистон муќаррар карда мешавад.
127. Довталабон ба таълими пулакї танњо баъди супоридани
имтињонњои ќабул ва пардохти њаќќи таълим (мувофиќи шартнома) ќабул
карда мешаванд. Аз таълими пулакї ба таълими ройгон ва аз таълими
ройгон ба таълими пулакї гузаронидани донишљўён иљозат дода мешавад.
Тартиби онро маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф муайян
менамояд.
128. Ба аспирантураи Донишгоњ дар асоси озмун шахсоне, ки тањсилоти
олии касбии мутахаcсис ё магистр доранд, ќабул карда мешаванд. Таълими
аспирантура дар шўъбаи рўзона 3 сол ва дар шўъбаи ѓоибона 4 сол муќаррар
карда мешавад.
139. Ба докторантураи Донишгоњ, муассисаю ташкилотњои илмии
мустаќили он шахсоне, ки дараљаи илмии номзади илм доранд, ќабул карда
мешаванд.
Муњлати тањсил дар докторантураи муассисаи тањсилоти олии касбї то
се сол мебошад. Инчунин, дар Љумњурии Тољикистон барномаи алтернативии
докторантура аз рўи ихтисоси муайян бо додани дараљаи олии академїдоктори PhD, доктор аз рўи ихтисос баъди хатми барномаи таълимии касбии
магистратура амалї мегардад, ки муњлати тањсил дар он на камтар аз се сол
мебошад.
130. Шањрвандони хориљї ба сафи донишљўён, ординатураи клиникї,
аспирантура
ва
докторантураи
Донишгоњ,
тибќи
ќарордодњои
байналмилалї, созишномањои байнињукуматї ва шартномањои инфиродї
баъди баробарарзишкунии њуљљатњо дар бораи тањсилот ќабул карда
мешаванд.
131. Ќабул ба сафи донишљўён, магистратура, интернатура, ординатураи
клиникї, аспирантура ва докторантура мувофиќи санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон сурат мегирад.
132. Ќабули мутахассисон ба ординатураи клиникї дар асоси озмун,
наќшаи ќабул ба ординатураи клиникї ва протоколи таќсимоти фардии
хатмкунандагони донишгоњ ба таври шартномавї ва ё буљавї ба муњлати 2
сол амалї мегардад,
133. Ќабул ба интернатура дар асоси протоколи таќсимоти фардии
хатмкунандагони донишгоњ
тибќи тартиби муйаянгардида ва аризаи
мутахассис ба муњлати 11 моњ ба таври шартномавї ва буљавї гузаронида
мешавад.
X. ДОНИШЉЎЁНИ ДОНИШГОЊ. ЊУЌУЌ ВА УЊДАДОРИИ ОНЊО
134. Донишљў шахсе мебошад, ки бо тартиби муќарраршуда ба
Донишгоњ ќабул карда шуда, дар шуъбањои рўзона бо маќсади гирифтани
зинаи муайяни тањсилот ва ихтисос тањсил менамояд.
135. Ба донишљўи Донишгоњ шањодатномаи донишљў ва дафтарчаи
имтињонотии намунаи муќарраршуда дода мешавад.
136. Донишљўёни Донишгоњ њуќуќ доранд:
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- дар тањияи мазмуну мундариљаи барномањои таълимии худ бо риояи
талаботи стандартњои давлатии таълимии тањсилоти олии касбї иштирок
намоянд. Ин њуќуќи онњо бо шартњои ќарордоди байни донишљўи муассисаи
тањсилоти олии касбї ва шахси воќеї ё њуќуќие, ки барои тањсил ва ба кор
таъмин кардани онњо мусоидат мекунад, мањдуд шуда метавонад;
- курсњои факултативї (барои самти нишондодашавандаи таълим
(ихтисос)) ва курсњои элективиро (ба таври њатмї интихобнамуда), ки аз
љониби факултет ва кафедраи дахлдор пешнињод мегарданд, интихоб
намоянд;
- ѓайр аз фанњои таълимии (ихтисосии) соњаи интихобшуда њар гуна
фанњои дигареро, ки дар муассисаи тањсилоти олии касбї таълим дода
мешаванд, бо тартиби муќаррарнамудаи Оинномаи он, инчунин фанњои дар
муассисањои тањсилоти олии касбии дигар таълимдодашавандаро аз бар
намоянд;
- мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон аз рўи тахассуси њарбї
таълим гиранд;
- тибќи њолатњои пешбининамудаи санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии
Тољикистон, аз шакли таълими пулакї ба шакли таълими ройгон гузаранд;
- дар муњокима ва њаллу фасли муњимтарин масъалањои муассисањои
тањсилоти олии касбї, аз љумла, ба воситаи иттињодияњои љамъиятї ва
маќомоти давлатии идораи маориф ва илм иштирок намоянд;
- аз китобхонањо, китобхонањои электронї, технологияњои иттилоотию
коммуникатсионї, интернет, фондњои иттилоотии муассисањои тањсилоти
олии касбї, бахшњои таълимї, илмї, табобатї ва бахшњои дигари муассисаи
тањсилоти олии касбї тибќи тартиби муќаррарнамудаи Оинномаи
муассисањои тањсилоти олии касбї ба таври ройгон истифода намоянд;
- дар корњои илмию тањќиќотї, конференсияву симпозиумњо ва мањфилу
озмунњо иштирок ва баромад намоянд;
- асарњои худро барои чоп, аз љумла дар нашрияњои муассисањои
тањсилоти олии касбї пешнињод кунанд;
- аз амру фармоишњои маъмурияти муассисањои тањсилоти олии касбї
тибќи тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба
маќомоти дахлдор шикоят кунанд.
137. Донишљўёни Донишгоњ, ки дар шуъбањои рўзона тањсил мекунанд
ва аз њисоби маблаѓи буљети давлатї таълим мегиранд, ба андозаи
муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон бо стипендия таъмин
карда мешаванд. Тартиби муќаррар ва пардохти стипендия аз тарафи
Њукумати Љумњурии Тољикистон муайян карда мешавад.
138. Донишљўёни Донишгоњ дар асоси низомномаи дахлдор њуќуќ
доранд стипендияи муќаррарнамудаи шахсони воќеї ва ё њуќуќиро, ки
онњоро барои тањсил фиристодаанд, инчунин стипендияњои шахсан
таъиншударо гиранд.
139. Барои донишљўёни шакли рўзонаи тањсилот, ки Донишгоњ тањсил
мекунанд, муњлати даъват ба хизмати њарбї мутобиќи ќонун дар давраи
тањсил ба таъхир андохта мешавад.
140. Донишљўёни Донишгоњ њуќуќ доранд, аз китобхонањои давлатї
ройгон истифода баранд ва њамчунин ройгон вориди осорхонањои давлатї
шаванд.
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141. Барои донишљўён Донишгоњ дар як соли тањсил на камтар аз ду
маротиба таътил муќаррар карда мешавад.
142. Донишљўи эњтиёљманди манзил дар хобгоњ (ба шарте ки муассисаи
тањсилоти олии касбї фонди дахлдори манзил дошта бошад) бо љойи хоб
таъмин карда мешавад.
143. Донишљўёни Донишгоњ барои комёбињо дар тањсил ва иштироки
фаъолона дар корњои илмию тањќиќотї мутобиќи Оинномаи Донишгоњ бо
мукофотњои маънавї ва ё моддї сарфароз гардонида мешаванд.
144. Донишљўёне, ки ба оилањои камбизоат мансубанд ва дар асоси
шартнома тањсил менамоянд, баъди чањор семестрро бо бањои «хуб» ва 75
фоиз «аъло» супоридан, њуќуќ доранд, бо ќарори Шўрои олимони Донишгоњ
ба тањсили ройгон гузаранд. Шўрои олимон дар ин хусус метавонад ќарор
ќабул намояд, агар ки маблаѓи буљаи људокардашуда ба Донишгоњ имкон
фароњам созад.
145. Ба донишљўёни муассисаи тањсилоти олии касбї кафолати ба таври
озод ба дигар муассисаи тањсилоти олии касбї ва ё ихтисоси дигар бо
тартиби муќаррарнамудаи маќомоти љумњуриявии давлатии идораи маориф
ва илм гузаштан дода мешавад. Дар мавриди гузаштани донишљў аз як
муассисаи тањсилоти олии касбї ба муассисаи дигари тањсилоти олии касбї
тамоми њуќуќњое, ки барои донишљў бори аввал дар ин зинаи тањсилоти олии
касбї пешбинї шудаанд, мањфуз мемонанд.
146. Масъалаи додани рухсатии академї, хориљ, барќарор кардан ва
интиќоли донишљўён тибќи санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда сурат
мегирад. Бо маќсади љалби њарчи бештари донишљўён ба ДДТХ ва бо ин
васила зиёд намудани теъдоди донишљўн, дар марњилаи аввал ба дигар
донишгоњ интиќол ёфтани донишљўёни ДДТХ манъ аст.
147. Ба донишљўи Донишгоњ аз рўи нишондоди тиббї ва дар њолатњои
дигари истисної бо тартиби муќаррарнамудаи маќоми давлатии идораи
маориф ва илм рухсатии академї дода мешавад. Додани рухсатии академї,
хориљ, барќарор кардан ва интиќоли донишљўён дар Донишгоњ аз љониби
Комиссияи амалкунандаи донишгоњї дар асоси пешнињоди деканати
факултетњо њаллу фасл гашта, бо саннади дахлдор ба расмият дароварда
мешавад.
148. Додани рухсатии академї дар чунин њолатњо љой дошта метавонад:
аз рўи беморї, вазъи оилавї ва молиявї.
Рухсатии академї аз рўи беморї ба донишљўён дар асоси нишондодњои
тиббї, дар баробари муваќќатан корношоям будан ба сабаби тўлкашии
беморї ва њолати њамлу таввалуд дода мешавад. Ин масъала дар асоси
хулосаи комиссияи тибии машваратї (КТМ), дар хусуси зарур будани
додани рухсатии академї њалли худро меёбад. Дар ин сурат донишљўро
лозим аст, ба КТМ нусхаи таърихи беморї, гувоњнома дар бораи
корношоямии муваќќатияшро пешкаш намояд.
Додани рухсатии академї аз рўи вазъи оилавї ва молиявї барои
нигоњубини волидони гирифтори бемории вазнин, њамсарон ё фарзандон (дар
сурати манзур кардани њуљљатњои дахлдор), камбизоатї, бесарбон мондан
њаллу фасл мегардад.
Донишљўёнро дар њолати беморї, рухсатии академї ё худ рухсатии
њомиладорї ва таваллуд хориљ кардан мумкин нест.
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149. Донишљў баъди ихтиёран ё бо сабабњои дигар тарк кардани
Донишгоњ зимни боќї мондани њамон шакли таълим (ройгон ё пулакї), ки
мутобиќан пеш аз тарк кардан тањсил мекард, њуќуќ дорад барои тањсил ба
Донишгоњ (то 5 сол) барќарор гардад. Дар сурати аз 5 сол зиёд карор
доштани донишљў бо иљозати Вазорати маориф ва илми ЉТ барќарор карда
мешавад
150. Хатмкардагони Донишгоњ мутобиќи санадњои меъёрии њуќуќии
Љумњурии Тољикистон бо кор таъмин карда мешаванд.
151. Донишљўёни Донишгоњ њаќ доранд аз дигар њуќуќу имтиёзњо ва
кафолатњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон муќаррар намудааст,
истифода намоянд. Донишљўёни курсњои 4 - 6-уми донишгоњ баъди
бомуваффаќият гузаштани таљрибаомўзии истењсолии њамширагї њуќуќ
доранд, ки ба њайси њамкор дар муассисањои табобатию профилактикї ба
сифати корманди миёнаи тиб ва донишљўёни курсњои поёнї (1-3) ба њайси
корманди хурди тиб фаъолият намоянд.
152. Донишљўёни Донишгоњ уњдадоранд:
- донишњои назариявї, мањорати амалї ва методњои муосири тањќиќро
аз рўи ихтисоси интихобнамудаашон азхуд кунанд;
- дар муњлатњои муќарраршуда њамаи супоришњои дар наќшањо ва
барномањои таълимї пешнињодгардидаро иљро намоянд;
- бањри баланд бардоштани сатњи фарњангї, камолоти ахлоќї саъю
кўшиш кунанд;
- арзишњои миллї, умумибашарї ва маънавиро пос доранд;
- Оиномаи Донишгоњ, ќоидањои тартиботи дохилии Донишгоњ,
ќарорњоии Шўрои олимон ва ректорати Донишгоњ, Кодекси ахлоќи
донишљўї, Ќаидањои зист дар хобгоњњо ва дигар талаботи муќарраркардаи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистонро риоя намоянд;
- санадњои њуќуќии маќомоти идоракунии соњаи маорифро иљро ва риоя
намоянд;
- аз телефонњои мобилї дар раванди таълим истифода накунанд;
- ба амвол ва сарвати Донишгоњ, њамчунин ба сарулибоси махсус,
мањсулоти хом, китоб ва ѓайраро, ки Донишгоњ ба ихтиёрашон вогузоштааст,
эњтиёткорона муносибат кунанд. Њангоми расонидани зарар (барќасдона
шикастан, несту нобуд кардани амвол) ба донишгоњ товони онро пурра
дињанд;
- ќоидањои бехатарии зидди сўхтор ва њифзи муњити зистро риоя
намоянд;
- баъд аз хатми Донишгоњ тибќи наќшаи таќсимоти шахсии
мутахассисони љавон барои дарёфти кор аз рўи ихтисос мутобиќи ќарори
комиссияи бакортаќсимкунии давлатї ба кор њозир шаванд ва онњое, ки аз
њисоби сарпарастон ва дигар сарчашмањои ѓайрибуљетї тањсил намудаанд, ба
ихтиёри сарпарасташон њозир шаванд.
153. Донишљў аз Донишгоњ дар њолатњои зерин хориљ карда мешавад:
- бинобар вазъи саломатї дар асоси њуљљати комиссияи тиббию
машваратї;
- бо сабаби гузаштан ба муассисаи тањсилоти олии касбии дигар;
- барои давомоти нокифоя;
- барои ќарздории академї;
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- пас аз рухсатии академї ба таълим шурўъ накардан;
- сариваќт напардохтани маблаѓи тањсил мувофиќи шартнома;
-дар муњлати муќарраргардида насупоридани се ва зиёда аз он санљишу
имтињон;
- њангоми нагузаштани таљрибаи истењсолии давлатї;
- барои содир кардани љиноят;
- ба хоњиши худ;
- пас аз фавт;
- барои вайрон кардани интизоми таълим, ќоидањои тартиботи дохилї
ва Оинномаи Донишгоњ, аз љумла дар њолати мастї ба Донишгоњ њозир
шудан, тамоку кашидан дар биноњои таълимї, барќасд шикастани асбобу
анљом ва лавозимоти таълимї, табобатї, њољагї, ташкил намудани љангу
љидол, ислоњ намудани њуљљатњои таълимї, истифодаи телефонњои мобилї ва
намуди зоњирии беназофат;
- дигар њолатњое, ки ќонунгузорї пешбинї намудааст.
154. Донишљў бо ќарздории академї аз сафи донишљўён дар он сурат
хориљ карда мешавад, ки агар:
- се ва зиёда имтињонро (фанро) ё худи њамон имтињонро се маротиба
такроран супорида натавониста бошад, (ба истиснои донишљўи тибќи квотаи
Президенти Љумњурии Тољикистон ќабулшуда);
- имтињонњои давлатии хатмкуниро супорида натавониста бошад
(баъди кўшиши аввалин);
- аз имтињони давлатии гузариши ва як имтињони љорї бањои
«ѓайриќаноатбахш» гирифта бошад;
- агар ќарзи академии худро дар муњлати муќарраргардида аз семестри
гузашта супорида натавониста бошад.
155. Хориљ намудан барои давомоти нокифоя дар сурате имконпазир
аст, ки агар донишљў зиёда аз 60 соат (барои курсњои 1-5) ва зиёда аз 100 соат
(барои курсњои хатмкунанда ва магистрњо) дар дарсњо иштирок накарда
бошад.
156. Барои риоя накардани уњдадорињое, ки дар Оинномаи Донишгоњ ва
ќоидањои тартиботи дохилї пешбинї гардидаанд, баъди гирифтани баёноти
хаттї, мумкин аст донишљў ба танбењи интизомї кашида ва њатто аз
Донишгоњ хориљ карда шавад.
157. Танбењи интизомї ба донишљў на дертар пас аз як моњи ошкор
шудани рафтори ў ва на дертар пас аз шаш моњи содир гардидани чунин
рафтор дода мешавад, ки ба ин муњлати бемории донишљў ва (ё) ваќти
таътили ў дохил намешавад.
158. Шунавандагони Донишгоњ шахсоне дониста мешаванд, ки дар
Маркази омодагии ќаблї, марказњо ва муассисањои такмили ихтисос ва
бозомўзии
кормандон,
инчунин
дар
интернатура,
ординатураи
(резидентураи) Донишгоњ тањсил менамоянд.
159. Вазъи њуќуќии донишљўёни Коллељро Оиннома ва дигар санадњои
меъёрии њуќуќии соња ва локалии Коллељ муайян менамояд.
160. Вазъи њуќуќии шунавандагони Донишгоњ ба вазъи њуќуќии
донишљўи муассисаи тањсилоти олии касбии шакли марбутаи таълим
баробар аст.
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161. Шахсоне, ки дар ординатура тањсил мекунанд ё тањсили тахассусии
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро дар Донишгоњ аз
њисоби буљет идома медињанд, бо стипендияи давлатї таъмин карда
мешаванд ва аз таътили њарсолаи 24 – рўза истифода мебаранд.
XI. ТАЊСИЛОТИ ТИББИИ БАЪДИДИПЛОМЇ ИНТЕРНА ВА
ОРДИНАТОРОНИ КЛИНИКЇ: ЊУЌУЌ ВА УЊДАДОРИЊОИ ОНЊО
162. Тањсилоти олии касбии баъдидипломии тиббї дар Донишгоњ дар
асоси њуљљатњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон дар шаклњои
интернатура, ординатура ва магистратура ба амал бароварда мешавад.
163. Комиссияи аттестатсионии хатми интернатура аз тарафи Вазорати
тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї таъин карда мешавад. Раиси Комиссия,
аъзои он, макони баргузории имтињон ва ваќти он бо фармоиши Вазири
тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї муќаррар карда мешаванд.
164. Баъди бомуваффаќият супоридани имтињони хатми интернатура ба
табиб-интерн шањодатнома дар бораи хатми интернатура бо дарљи ихтисос
дода мешавад.
165. Ќабул ба интернатураи клиникї ва ординатураи клиникї тибќи
тартиби муайянамудаи Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии
Љумњурии Тољикистон амлї карда мешавад;
166. Њуќуќ ва дигар уњдадорињои интернатураи клиникї ва ординатураи
клиникиро Низомномаи сохтории он муќаррар менамояд.
XII. АСПИРАНТЊО, УНВОНЉЎЁН ВА ДОКТОРАНТЊО:
ЊУЌУЌ ВА УЊДАДОРИЊОИ ОНЊО
167. Шакли асосии тайёр кардани кормандони илмї ва илмию омўзгории
баландихтисос аспирантура ва докторантура мебошад.
168. Аспирантура ва докторантура барои тањсилоти муттасил, такмили
ихтисоси илмию омўзгорї ва илмии шањрвандон ва дарёфти дараљаи илмии
номзад ё доктори илм шароит муњайё мекунад.
169. Ба аспирантураи Донишгоњ шахсоне ќабул карда мешаванд, ки аз
рўи ихтисосњои тибби назарявї пас аз хатми магистратураи равияи муайяни
тибби назариявї ва ё донишгоњро бо бањои аъло хатм намудаанд. Инчунин,
ќабул ба аспирантура аз рўи ихтисосњои тибби клиникї баъди хатми
ординатура ва се соли кор ё хатми магистратура дохил шудан мумкин аст.
170. Ба шахсоне, ки ба супоридани имтињони аспирантура иљозат
доранд, ба муњлати 30 рўзи таќвимї рухсатї бо пардохти музди миёнаи
корашон аз тарафи корхона дода мешавад.
171. Барои шахсоне, ки дар бахши рўзонаи аспирантура аз њисоби
маблаѓи буљет тањсил мекунанд, стипендияи давлатї муайян карда мешавад
ва онњо њар сол ба муддати ду моњ ба таътил мебароянд.
172. Аспирантњои бахши ѓоибона њар сол аз љои кор ба муддати 30 рўзи
таќвимї бо пардохти музди миёнаи маош њуќуќ ба рухсатии иловагї доранд.
173. Аспирантњои бахши ѓоибона њар њафта барои як рўз аз кор озод
шудан бо пардохти панљоњ фоизи музди мењнат њуќуќ доранд. Ташкилоти
кордињанда њуќуќ дорад аспирантњоро дар соли чоруми тањсил мувофиќи
хоњиши онњо ба таври илова бе пардохти музд њар њафта ду рўз аз кор озод
намояд.
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174. Аспирантњои бахши ѓоибона дар давраи супурдани имтињон ва
навиштани рисолаи илмї бо хобгоњ таъмин карда мешаванд (ба шарте ки
Донишгоњ фонди манзил дошта бошад).
175. Ба докторантњо стипендияи давлатї ба андозаи на камтар аз маоши
дотсент ва њар сол таътили думоња дода мешавад. Њуќуќњои дар љои кор пеш
аз дохил шудан ба докторантура доштаи докторантњо (њуќуќи гирифтани
манзил, дараљаи илмї ва дигар њуќуќњо) ва њамчунин њуќуќи баргаштани
онњо ба љои кори пешина њифз карда мешавад.
176. Ба њар аспиранту докторанте, ки аз њисоби маблаѓи буљет тањсил
мекунад, барои хариди китобњои илмї њар сол ба андозаи ду стипендия
кўмакпулї дода мешавад. Ба аспиранту докторанте, ки аз њисоби маблаѓи
супоришдињандагон тањсил мекунад, бо созиши онњо барои харидани
китобњои илмї њар сол ба андозаи на кам аз ду стипендия кўмакпулї дода
шуданаш мумкин аст.
177. Унвонљўёне, ки дар таълифи рисола барои дарёфти дараљаи илмии
доктори илм тањќиќот мебаранд ва аз рўи масъалаи мубрами иљтимоию
иќтисодї ё самтњои афзалиятноки тањќиќоти бунёдии илмї натиљањои
назаррас ба даст овардаанд, бо маќсади тањияи рисола барои дарёфти
дараљаи илмии доктори илм метавонанд ба муњлати то ду сол ба вазифаи
корманди калони илмї гузаронида шаванд. Барои унвонљўёне, ки ба вазифаи
кормандони калони илмї гузаронида шудаанд, бо нигоњ доштани маоши
вазифавии пешинаашон, њуќуќи ба љои кори пештара гузаштан дода
мешавад.
178. Барои анљоми рисолаи илмии дараљаи илмии номзади илм ё доктори
илм ба кормандони корхона ва муассисаю ташкилотњо аз љои корашон
мутаносибан ба муњлатњои се ва шаш моњ бо нигоњ доштани музди мењнат
рухсатии эљодї дода мешавад.
179. Докторантњо, аспирантњо ва унвонљўён аз дигар њуќуќу вазифањое
бархўрдоранд, ки аз низомномањое, ки дар бораи докторантура, аспирантура
ва ѓайра ба тарзи муќарраргардида тасдиќ мегарданд.
180. Низомнома оид ба докторантњо, аспирантњо ва унвонљўён аз рўи
тартиби муќаррарнамудаи Њукумати Љумњурии Тољикистон дар Шўрои
олимони Донишоњ тасдиќ карда мешавад.
XIII. ЊАЙАТИ ПРОФЕССОРОНУ МУАЛЛИМОН ВА
КОРМАНДОНИ ДОНИШГОЊ, ЊУЌУЌ ВА ВАЗИФАЊОИ ОНЊО
181. Дар Донишгоњ вазифањои кормандони илмию омўзгорї (њайати
профессорону муаллимон, кормандони илмї), муњандисию техникї,
маъмурию хољагї, истењсолї, таълимию ёрирасон ва ѓайра пешбинї
мешаванд.
182. Ба њайати профессорону омўзгорон декани факултет, мудири
кафедра, профессор, дотсент, муаллими калон, муаллим ва ассистент
мансубанд.
183. Ба маќсади баланд бардоштани сифати тайёр кардани мутахассисон
дар шароитњои нави иќтисодї ба даст овардани таносуби миќдори
омўзгорону донишљўён дар курсњои якуму дуюм ва курсњои минбаъда тибќи
муќаррароти санадњои меъёрии њуќуќии амалкунанда сурат мегирад.
184. Ишѓол намудани њамаи вазифањои кормандони илмї-омўзгорї дар
Донишгоњ, ба истиснои вазифањои муовини ректор, декани факултет
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мувофиќи шартномаи мењнатї, ки ба муњлати чор сол имзо карда мешавад,
сурат мегирад.
185. Мудири кафедраи Донишгоњ дар асоси озмун интихоб мешавад.
Низомнома оид ба тартиби ишѓоли вазифа ва гузаштан аз озмунро барои
иљрои вазифаи мудири кафедра маќомоти давлатии идораи маориф ва илм
тањия ва тасдиќ менамояд
186. Ба кор ќабул кардани кормандони илмию омўзгори Донишгоњ
мутобиќи шартномаи мењнатї амалї карда мешавад. Пеш аз бастани
шартномаи мењнатї кормандони илмию омўзгорї аз озмун мегузаранд.
187. Сарбории таълимии њайати профессорону устодон аз тарафи
Донишгоњ тибќи ќоидањои амалкунанда бо назардошти тахассус, хусусият ва
ањамиятнокии фаъолияти онњо муќаррар карда мешавад.
188. Кормандони илмию омўзгории Донишгоњ њуќуќ доранд:
- дар муњокима ва њалли масъалањои марбут ба фаъолияти муассисаи
тањсилоти олии касбї ширкат намоянд;
- аз хидмати китобхонањо, китобхонањои электронї, технологияи
иттилоотию коммуникатсионї, интернет, фондњои иттилоотї, шуъбањои
илму таълим ва њамчунин аз хидмати шуъбањои иљтимоию маишї, табобатї
ва шуъбањои дигари сохтории муассисаи тањсилоти олии касбї мувофиќи
Оинномаи он ва (ё) шартномаи коллективї ба таври ройгон истифода
баранд;
- мазмуни курсњои таълимиро мутобиќи стандартњои давлатии
тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї
муайян кунанд;
- усул ва воситањои таълимро, ки ба хусусиятњои фардии њар кадоми
онњо бештар љавобгў мебошанд ва сифати баланди раванди таълимро таъмин
менамоянд, интихоб намоянд;
- бо тартиби муќарраргардида ба Шўрои олимони Донишгоњ интихоб
кунанд ва интихоб шаванд;
- аз имтиёзњое, ки ќонунњои Љумњурии Тољикистон, Ќоидањои тартиботи
дохилии мењнатї ва шартномањои коллективии Донишгоњ ва њамчунин
ќарорњои Шўрои олимони Донишгоњ муќаррар кардаанд, истифода баранд;
- аз болои фармоишу супоришњои маъмурияти муассисаи тањсилоти
олии касбї бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузорї шикоят кунанд.
- кормандони кафедрањои клиникии донишгоњ дар ќатори сарбории
таълимию тарбиявї, илмию тадќиќотї дар шароити пойгоњи клиникї ба
корњои ташхисию табобатї ва машваратї машѓул шаванд.
189. Кормандони илмию омўзгории Донишгоњ уњдадоранд:
- самараи баланди раванди кори омўзгорї ва илмиро таъмин кунанд;
- талаботи Оинномаи муассисаи тањсилоти олии касбиро риоя намоянд;
- донишомўзонро дар рўњияи мустаќилият, ташаббускорї тарбия кунанд,
ќобилияти эљодии онњоро инкишоф дињанд;
- ба арзишњои миллї, умумибашарї ва ахлоќиву маънавї эњтиром
гузоранд;
- барои такмили ихтисоси худ ва баланд бардоштани дараљаи тахассусии
касбї пайваста кўшиш намоянд;
- дар раванди таълим аз телефонњои мобилї истифода набаранд.
- Кодекси ахлоќи омўзгори донишгоњро риоя намоянд
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190. Кормандони илмии Донишгоњ њуќуќ доранд он усулњо ва воситањои
гузаронидани тањќиќоти илмиеро интихоб намоянд, ки ба талаботи бехатарї
љавобгў бошанд, ба ќобилияти инфиродии онњо бештар мувофиќат кунанд ва
сифати баланди раванди илмиро таъмин намоянд.
191. Њуќуќу уњдадорињои кормандони маъмурию хољагї, муњандисию
техникї, истењсолї, таълимию ёридињанда ва дигар кормандони Донишгоњро
ќонунгузорї оид ба мењнат, Оинномаи мзкур, ќоидањои тартиботи дохилии
Донишгоњ ва дастурњои вазифавї (мансабї) муайян мекунанд.
192. Барои комёбињои таълимї, методї, илмї, тарбиявї, муолиљавї ва
дигар фаъолияти пешбинишуда њайати профессорону устодон ва дигар
кормандони Донишгоњ тибќи Ќоидањои тартиботи дохилии мењнат бо
шаклњои гуногуни њавасмандкунии маънавию моддї ќадр карда мешаванд.
193. Њуќуќњои мушаххас ва вазифањои њайати кормандони таълмию
ёрирасон ва маъмуриву хољагї тавассути ќоидањои амалкунандаи Донишгоњ
ва дастурњои мансабї муайян карда мешаванд.
XIV. ОМОДАГЇ ВА ТАКМИЛИ ИХТИСОСИ КОРМАНДОНИ
ИЛМИЮ ОМЎЗГОРЇ. УНВОНЊОИ ИЛМЇ
194. Кормандони илмию омўзгорї дар аспирантура ва докторантура,
њамчунин бо роњи вобаста намудани унвонљўён ба донишгоњ барои навиштан
ва дифои рисолаи номзади илм ё доктори илм ё бо роњи ба вазифаи
кормандони илмї гузаронидани кормандон љињати таълифи рисолаи докторї
омода карда мешаванд.
195. Кушодани аспиратура ва докторантура дар Донишгоњ мутобиќи
муќаррароти ќонунгузории Љумњурии Тољикистон сурат мегирад.
196. Донишгоњ дар мувофиќа бо Муассис дар сурати мављуд будани
кадрњои зарурї, заминаи моддї ва маблаѓи кифоя метавонад донишкадаи
такмили ихтисос, филиали донишгоњ, пажўњишгоњњои илмї-тадќиќотї,
марказњои илмї, коллељњо литсейњо, гимназияњо, клиникањо ва дигар
воњидњои таркибї таъсис дињад.
197. Донишгоњ шаклњои зерини такмили ихтисосро низ муќаррар
мекунад:
- коромўзии илмї, омўзгорї, ихтисосгирии аввалия, эљодї, аз љумла, дар
корхонањо, институтњои илмию тањќиќотї, марказњои ташхиси беморї,
бюроњои конструкторї, дар муассисаи тањсилоти олии касбї ва ташкилотњо,
аз љумла дар хориља;
- рухсатињои эљодї барои ба итмом расонидани рисолаи илмї;
- такмили ихтисос ва бозомўзї дар донишкадањо, факултетњо ва
марказњои такмили ихтисос ва бозомўзии кадрњо;
- бозомузї ва таълим дар факултетњо ва курсњои махсуси назди
муассисаи тањсилоти олии касбї.
198. Такмили ихтисоси кормандони илмию омўзгориро њамчунин аз рўи
шартномае, ки шахсони воќеї ва (ё) њуќуќї бо муассисањои тањсилоти олии
касбї ва ташкилоту муассисањои илмї мебанданд, аз њисоби маблаѓи
шахсони воќеї ва (ё) њуќуќї метавон амалї кард.
199. Донишгоњ мувофиќи барномањои илмии љумњуриявї ва наќшаи
мавзуъњои тасдиќнамудаи Шўрои олимон тадќиќотњои илмии бунёдї ва
амалиро ба роњ монда, истифодаи оќилона ва самараноки нерўи илмии дар
ихтиёрашбударо таъмин менамояд. Фаъолияти илмї-тадќиќотї дар
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Донишгоњ дар њамгирої бо љараёни таълим бо љалб намудани донишљўён ба
тадќиќоти илмї сурат мегирад.
Навъњои асосии тадќиќоти илмї инњоянд:
- тадќиќи проблемањои бунёдї ва амалии илмї,
- анљом додани корњои илмї-тадќиќотї;
- таълифи рисолањои илмї, китобњои дарсї, дастурњои таълимї ва нашри
рўзномаю маљаллањо;
- дар соњањои гуногуни иќтисодиёт љорї кардани натиљањои тањќиќоти
илмї, ташвиќу тарѓиби дастовардњои илм, техника, фарњанг ва маълумот.
Тадќиќоти илмие, ки дар Донишгоњ гузаронида мешавад, асосан аз
њисоби буљети давлатї ва маблаѓи аз манбаъњои ѓайрибуљетї ба дастомада
(яъне маблаѓњое, ки Донишгоњ дар натиљаи расондани хизматњои пулакї ба
даст овардааст, ќарзи бонкњо ба Донишгоњ, кўмакњои молиявии
башардўстона ва ѓайра) таъмин карда мешавад.
200. Дар Донишгоњ унвони илмии профессор ва дотсент ба шахсони
дорандаи дараљаи илмии доктори илм ё номзади илм, ки дар Донишгоњ ба
фаъолияти омўзгорї, илмї ва методї машѓуланд, бо назардошти њуљљатњои
меъёрии њуќуќии амалкунандаи Љумњурии Тољикистон дода мешавад.
201. Донишгоњ њуќуќ дорад, ки тибќи Низомномаи тасдиќнамудаи
Шўрои олимони донишгоњ, шањрвандони Љумњурии Тољикистон ва
шањрвандони дигар давлатњоро бо унвони «Профессори фахрии Донишгоњи
давлатии тиббии Хатлон» мушарраф гардонад.
XV. ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИЮ ХОЉАГИИ ДОНИШГОЊ
202. Муассис
бо маќсади таъмини фаъолияти дар Оиннома
пешбинишуда биною иншоот, комплексњои молу мулк, таљњизот ва њамчунин
дигар молу мулки зарурии истеъмолї, иљтимої, фарњангї ва ѓайраро бо
њуќуќи идораи оперативї ба Донишгоњ вобаста менамояд.
203. Маблаѓгузории фаъолияти Донишгоњ аз њисоби буљаи давлатї ва
маблаѓњои махсуси донишгоњ ба роњ монда мешавад.
204. Донишгоњ њуќуќи ихтиёрдорї кардан ба маблаѓу амвол ва дигар
намудњои моликиятеро, ки шахсони воќеї ва њуќуќї барояш тўњфа
намудаанд, ба тариќи хайрия додаанд, ё мерос мондаанд, самараи мењнати
зењнї ва эљодкориро, ки натиљаи фаъолияти Донишгоњ мебошад, аз љумла
мањсули коргоњњо ва љузъњои онанд, њамчунин васоите, ки аз фаъолияти
њисоби хољагї дар кори тайёр ва аз нав тайёркунии мутахассисон, аз њисоби
фурўши мол ва хизмат ба даст овардааст, дорад.
205. Донишгоњ њуќуќ дорад ба сифати иљорагир ва (ё) иљорадињандаи
моликият тибќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон амал намояд.
206. Маблаѓгузории фаъолияти Донишгоњ аз њисоби маблаѓи буљет
мутобиќи фармоиши давлатї аз љониби Вазорати тандурустї ва њифзи
иљтимоии ањолии
Љумњурии Тољикистон, дигар маќомоти марказї ва
мањаллии њокимияти иљроия
барои бозомўзї ва такмили ихтисоси
кормандон дар асоси меъёрњои муќарраргардидаи давлатї, аз љумла
меъёрњои идоравии маблаѓгузорї, амалї карда мешавад.
207. Сарчашмањои ташаккули амволи Донишгоњ ва маблаѓгузории
фаъолияти он инњоянд:
- моликияти љумњурї, ки бемуњлат бо маќсади идораи оперативї ба
Донишгоњ дода шудааст;
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- маблаѓи буљети љумњуриявї, ки барои фаъолияти молиявии Донишгоњ
муќаррар шудааст;
- васоити буљањои зинањои гуногун, ки барои таъмини меъёри давлатии
маълумот људо карда мешавад;
- њиссаљудокунии корхонањои истењсолии дар њисоби хољагї буда,
ташкилотњои таълимї-таљрибавї ва дигар љузъњои Донишгоњ;
- даромадњое, ки аз амалї намудани шаклњои гуногуни фаъолият ба даст
меояд;
- ќарзњои бонкї ва дигар вомдињандагон;
- аъзоњаќињои маќсаднок ва васоити фармоишдињандагон ва дигар
сарпарастон, ки барои тайёр ва аз нав тайёр намудани мутахассисон равона
шудаанд, хайрияњои ихтиёрии шахсони њуќуќї ва воќеї аз љумла њамкорони
хориљї;
- даромади васоити пулї, арзия, ки Донишгоњ дар бонкњо ва дигар
муассисањои вомдињанда гузоштааст;
- даромад аз истифодаи фаъолияти таълимї, илмї, табобатї, хољагї ва
ѓ., инчунин дигар манбаъњое, ки ќонунгузории Љумњурии Тољикистон манъ
накардааст.
208. Донишгоњ тартиби истифодаи маблаѓњоро, ки аз њисоби буљет ва
манбаъњои дигар гирифтаанд, тибќи муќаррароти ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон муайян мекунад. Маблаѓњои ѓайрибуљетии дар давраи љорї (сол,
семоња, моњ) истифоданакардаи муассисањои тањсилоти олии касбии давлатї
пас гардонида гирифта ё ба њаљми маблаѓгузории давраи минбаъдаи
муассисаи тањсилоти олии касбї њисоб карда намешавад.
209. Донишгоњ дар бонкњо ва ташкилотњои ќарзии (кредитии)
ѓайрибонкї барои нигоњ доштани пул ва њама гуна њисобњо, амалиёти
ќарздињї ва хазинавї, аз љумла додугирифти асъор суратњисобњо кушода
метавонад.
210. Донишгоњ мутобиќи Оинномаи мазкур дар соњаи таълим, илм,
хизматрасонии тиббї ва соњањои дигар, ба шарте, ки он бар зиёни фаъолияти
асосии он набошад, метавонад фаъолияти пулакиро мутобиќи муќаррароти
ќонунгузорї ба роњ монад.
211. Масъалањои бастани шартнома барои фаъолияти пулакии таълим
дар Донишгоњ дар асоси шартномањое, ки тибќи муќаррароти ќонунгузории
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон ва Оинномаи мазкур сурат мегиранд.
212. Донишгоњ њуќуќ дорад дар доираи муќаррарнамудаи иљозатнома
илова ба маблаѓгузорї аз њисоби буљет, ќабули донишљўёнро бо риояи
замимаи иљозатнома, ки аз тарафи Муассис ва маќомоти давлатии идораи
маориф дода шудааст, тибќи шартномањо бо пардохти арзиши тањсил аз
тарафи шахсони воќеї ва њуќуќї амалї намояд. Дар ин сурат Донишгоњ дар
иљрои шартномањо, таъини уњдадорињо ва дигар мавридњое, ки хилофи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва Оинномаи Донишгоњ нестанд,
соњибихтиёр аст. Инчунин дар истифодаи даромад ва амволе, ки дар натиљаи
ин фаъолият ба даст меоянд, Донишгоњ соњибихтиёр аст. Даромади мазкур
тибќи њамин Оиннома ва ќонунгузории љорї мавриди истифода ќарор
мегирад.
213. Аз даромадњои Донишгоњ, пас аз пардохтњои њатмї, маблаѓњои
махсус
ташкил карда мешавад, ки он тибќи ќонунгузории љорї ва
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Низомнома дар бораи маблаѓњои махсус, ки аз љониби Шўрои олимони
Донишгоњ тасдиќ мегардад, мавриди истифода ќарор мегиранд.
Тартиби ташкил ва истифодаи маблаѓњои махсус тибќи тартиботи
муќарраршуда танзим мегарданд.
214. Донишгоњ ба таври мустаќим дар назди Муассис, маќомоти молия,
андоз, маќомоти омор, ва дигар маќомоти давлатї
тибќи ќоидањои
амалкунанда њисобот медињад.
215. Масъалањои бастани шартнома барои фаъолияти пулии таълимї ва
хизматрасонии Донишгоњ аз љониби он дар асоси шартномањое, ки ба
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва њамин Оиннома мухолиф нестанд, ба
амал бароварда мешавад.
216. Донишгоњ њуќуќ дорад, ассотсиатсияњои гуногун, иттињодияњо, аз
љумла, бо ширкати ташкилотњо, корхонањо, ашхоси љамъиятї ва дигарон
ташкил намояд, дар таъсис додани фондњои Оинномавии рафоќатњо
(љамъиятњои сањњомї) бо истифода намудани васоили молию пулие, ки дар
њуќуќи идоракунии оперативии Донишгоњ мебошанд, ба сифати сањм дар
бунёди Оинномавии онњо ширкат варзад.
217 .Донишгоњ бо маќсади њамоњангсозии фаъолияташ, инчунин
намояндагї ва њифзи манфиатњои умумии амволї метавонанд дар асоси
шартнома иттињодияњои ѓайритиљоратиро дар шакли ассотсиатсияњо
(иттифоќњо) таъсис дињад.
218. Донишгоњ чун аъзои ассотсиатсияњои низоми тањсилоти олии касбї
ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї мустаќилият ва њуќуќи
шахси њуќуќии худро нигоњ медорад, аз рўи уњдадорињои ассотсиатсия ба
андоза ва мувофиќи тартиби дар њуљљатњои таъсисии ассотсиатсия
пешбинишуда масъулияти субсидиарї дорад.
XVI. ФАЪОЛИЯТИ БАЙНАЛМИЛАЛЇ ВА ХОРИЉИИ ДОНИШГОЊ
219. Њамкории байналмилалии Донишгоњ дар доираи фаъолияти сиёсати
хориљии давлат ба њамшарикии њаќиќї, эътимоду боварии тарафайн ва ба
шартномаю созишномањои байнидавлатї асос меёбад.
220. Донишгоњ њуќуќ дорад, ки дар соњаи тањсилоти олии тодипломї ва
баъдидипломї ва баланд бардоштани ихтисоси мутахассисон, фаъолияти
таълимї, корњои илмї ва ѓайра, инчунин фаъолияти бурунмарзиро мувофиќи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ва шартномаю ќарордодњои
байналмилалї њамкорињои байналмилалиро ба роњ монад.
221. Донишгоњ њуќуќ дорад бо муассисањои давлатї ва ѓайридавлатї,
корхонаю ташкилотњои хориљї робитаи бевосита муќаррар намояд,
барномањои байналмилалии таълимї, илмї ва илмї-тањќиќотиро амалї
гардонад, бо тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон
шомили иттињодияњои байналмилалии љамъиятии таълимї ва илмї шавад.
222. Таълим, тайёр намудан ва баланд бардоштани тахассуси
шањрвандони хориљї, корњои таълимї ва илмї-пажўњишии шањрвандони
Љумњурии Тољикистон дар хориљ дар асоси ќарордоди байнидавлатї,
созишномаи байни Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон,
Муассис ва маќомотњои дахлдори идоракунии маориф ва илми кишварњои
хориљ ва њамчунин дар асоси бастани шартномањои инфиродї бо шахсони
њуќуќї ва воќеии хориљї бо Донишгоњ ба роњ монда мешавад.
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223. Донишгоњ фаъолияти иќтисодии хориљиро мутобиќи ќонунгузории
Љумњурии Тољикистон мустаќилона амалї мекунад ва он мутобиќи
ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њуќуќи дар бонкњо ва дигар
ташкилотњои ќарзии ѓайрибонкї кушодани суратњисоби асъорро дорад.
224. Асъор, дигар маблаѓњои пулї ва амволе, ки Донишгоњ аз фаъолияти
иќтисодии хориљї ба даст меорад, пурра дар ихтиёр дошта ва ба он, ба
истиснои њолатњои муќаррарнамудаи ќонун мусодира кардани он манъ аст.
Ин маблаѓ барои инкишофи соњаи маориф ва илм, музди мењнати кормандон,
пойдор сохтани заминаи моддию техникии Донишгоњ ва рушди иљтимоии
донишгоњ њарљ карда мешавад.
XVII. ЊИСОБОТ ВА ЊИСОБОТДИЊЇ
225. Донишгоњ њисоби фаврї ва муњосибиро аз натиљањои фаъолияти
кори худ мутобиќи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон ба роњ мемонад, аз
рўи шакли муќарраршуда бањисобгирии муњосибї, оморї, коргузорї,
амалиёти бойгонї мебарад, дар ин хусус ба Муассис њисобот пешнињод
менамояд;
226. Вазифаи асосии бањисобгирии муњосибї инњо мебошанд:
- ташкили ахбори комилан дурусти раванди хољагидорї ва натиљањои
корњо љињати идора ва роњбарии фаврї;
- таъмини назорати мављудият ва гардиши пули наќд, васоити молї,
мењнатї ва ѓайра мувофиќи меъёр, ченакњо ва сметањо;
- сари ваќт огоњонидан аз зуњуроти номатлуб дар фаъолияти молї
хољагї, ошкор ва сафарбар намудани захирањои дохилии донишгоњ:
227. Донишгоњ ба таври мустаќим ба тариќи муќаррароти ќонунгузорї
дар назди маќомоти молия, андоз, омор ва дигар маќомоти марбута њисобот
медињад.
228. Давраи њисоботї барои Донишгоњ соли таќвимї аз 1 январ то 31
декабр мебошад.
229. Донишгоњ маблаѓњои буљетиро дар идораи Маркази хазинадории
Вазорати молияи Љумњурии Тољикистон тибќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон нигоњ медорад.
230. Донишгоњ маблаѓњои ѓайрибуљавиро тибќи ќонунгузории Љумњурии
Тољикистон метавонад дар муассисањои ќарздињї (бонкњо) нигоњ дорад.
231. Донишгоњ бањисобгирии муњосибавї ва омории худро дар асоси
муќаррароти таъиншуда ба роњ мемонад.
232. Роњбарияти Донишгоњ ва дигар шахсони масъул барои вайрон
кардани њисоботњо масъулияти шахсї доранд.
233. Роњбарияти сохторњои таркибии Донишгоњ, ки баланси мустаќил ва
ё алоњида доранд, бањисобгирї ва њисоботдињиро тибќи ќонунгузории
амалкунанда ташкил ва ба роњ мемонанд, дар назди маќомоти марбутаи
давлатї ва донишгоњ њисобот медињанд, дар ин хусус онњо масъуланд.
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XVIII. ТАРТИБИ ТАЪСИС, АЗНАВТАШКИЛДИЊЇ ВА
БАРЊАМДИЊИИ ДОНИШГОЊ
234. Азнавташкилдињї ва ё барњамдињии Донишгоњ бо пешнињоди
Муассис тибќи ќонунгузории амалкунанда аз љониби Њукумати Љумњурии
Тољикистон сурат мегирад.
235. Донишгоњ аз замони ба ќайди давлатї гирифтани он таъсисгардида
дониста шуда, аз рўзи гирифтани иљозатнома (литсензия) њуќуќ пайдо
мекунад, ки наќша ва барномањои таълимии тањсилоти олии касбї ва
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро амалї гардонад ва аз
имтиёзњои пешбининамудаи ќонунгузорї бањравар гардад.
236. Донишгоњ аз лањзаи дар маќомоти баќайдгирандаи давлатї њамчун
барњамхўрда ба ќайд гирифтан ва гирифтани шањодатномаи барњамдињї,
барњамхўрда ба њисоб меравад.
Дар љаласаи Шўрои олимони
Донишгоњи давлатии тиббии Хатлон
аз «01» июли соли 2019
(Протоколи №11/02)
муњокима ва тасдиќ шудааст.
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