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Бо ќарори мушовараи Вазорати  
маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон  
аз «_29_»__06__ соли 2016, №__9/41__                                                                     
тасдиќ шудааст. 

 
Низомномаи намунавии 

љамъияти илмии донишљўёни муассисањои тањсилоти  
олии касбии Љумњурии Тољикистон 

 
1. Муќаррароти умумї 

 1. Љамъияти илмии донишљўёни муассисањои тањсилоти олии касбии 
Љумњурии Тољикистон тибќи Ќонунњои Љумњурии Тољикистон «Дар 
бораи маориф», «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии 
баъд аз муассисаи олии таълимї», «Дар бораи фаъолияти илмї ва 
сиёсати давлатї оид ба илму техника», санадњои меъёрии аз љониби 
Президенти Љумњурии Тољикистон ва Њукумати Љумњурии Тољикистон 
тасдиќшуда, фармоишњои Вазири маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон, ќарорњои мушовараи вазорати мазкур, Оинномаи 
муассисаи тањсилоти олии касбї, фармоишњои ректор ва ноиби ректор 
оид ба корњои илмии муассисаи тањсилоти олии касбї, Низомномаи 
намунавии мазкур, санадњои меъёрии њуќуќии дигари соњаи маориф ва 
илм ташкил карда мешавад. 

2. Љамъияти илмии донишљўёни муассисаи тањсилоти олии касбї 
(минбаъд – Љамъият) иттињоди илмии донишљўён, њамчунин љавонони 
муњаќќиќ аз љумлаи докторантон аз рўи ихтисос (аспирантон) ба њисоб 
меравад, ки дар корњои илмї-тањќиќотї фаъолона иштирок мекунанд. 

3. Љамъият фаъолияти худро дар асоси принсипњои худидоракунї 
ва маданияти муколамаи илмии донишљўён ба роњ мемонад. 

4. Љамъият корњои илмї-тањќиќотї, илмию ташкилї, 
мутобиќаткунонї,  илмию наќшавї, татбиќї ва ѓайраро дар њамоњангї 
бо сохторњои дигари илмии муассисаи тањсилоти олии касбї ба роњ 
мемонад. Дар раванди ташкили кори худ Љамъият санадњо ва тартиби 
њуљљатнигории илмии муассисаи тањсилоти олии касбиро ба асос 
мегирад. 

 
II. Маќсад ва њадафњои Љамъият 

5. Маќсад аз фаъолияти Љамъият таъмини шароит барои 
дарёфтани истеъдодњо, эљодкорон ва тарбияи донишљўёни љавон, 
нигоњдорї ва таъмини истеъдодњо, њавасмандкунии корњои кафедрањо 
оид ба ташкили корњои илмї-тањќиќотии донишљўён, њамкорї барои 
баландбардории сифати тайёрии мутахассисони соњиби тањсилоти олии 
касбї, вусъатдињии њамгироии илм ва тањсилот мебошад. 

6. Њадафњои Љамъият:  

 ривољ додани робитањои илмии донишљўён дар муассисаи 
тањсилоти олии касбї; 
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 ташхис ва рушди имконияти илмии донишљўёни муассисаи 
тањсилоти олии касбї; 

 љалб кардани донишљўён барои ба таври љиддї ва эљодокорона 
аз худ кардани маводи таълимї бо роњи иштирок дар корњои илмию 
тањќиќотї; 

 тарбияи муносибати эљодии донишљўён ба соњаи худ ба воситаи 

корњои  тањќиќотї, кўмак барои бењтар гардонидани сифатњои шахсї ва 

касбии мутахассисони оянда; 

 вусъат додани завќи донишљўёни муассисаи тањсилоти олии 

касбї нисбат ба корњои  тањќиќотї њамчун замина барои дастрасї ба 

донишњои нав; 

 пањнсозии намудњои гуногуни эљодиёти илмї дар мувофиќа бо 

принсипњои илм ва амалия байни донишљўёни муассисаи тањсилоти олии 

касбї; 

 љорї намудани натиљаи эљодиёти илмии донишљўён ва 

муњаќќиќон  дар корњои амалї, педагогї ва истењсолот; 

 њамкорї барои баланд бардоштани нуфузи муассисаи тањсилоти 

олии касбї. 

7. Вазифањои Љамъият: 

 дар банаќшагирї ва амалї кардани корњои илмї-тањќиќотї, 

њамоњангсозї, илмї-лоињавї ва дигар корњои донишљўёни муассисаи 

тањсилоти олии касбї иштирок мекунад; 

 њуљљатњои иттилоотї-методї, меъёрї, ташкилию маъмурї ва 

инчунин машавратї барои иљрои корњои илмї-тадќиќотї, илмї-методии 

донишљўёни муассисаи тањсилоти олии касбиро тайёр мекунад, корњои 

методї ва машваратї бо донишљўёни муассисаи тањсилоти олии касбї 

мегузаронад; 

 чорабинињои илмиро барои донишљўён дар муассисаи тањсилоти 

олии касбї мегузаронад (конференсияњо, мизи мудаввар, семинарњо, 

озмунњои корњои  илмии донишљўён, олимпиадањо, мубоњисањо ва 

ѓайра); 

 корњои  илмї-ташкилї ва дастгирии донишљўёни муассисаи 

тањсилоти олии касбиро дар лоињањо ва корњои  илмї, ки мустаќилона 

иљро карда мешаванд, таъмин мекунад; 

 бо љамъиятњои илмии муассисаи тањсилоти олии касбии дигар 

робитаро ба роњ монда, бо маќсади амалї гардонидани лоињањои 

муштарак ва ѓанї сохтани кори љамъият бо методњои нави илмї 

таљрибаи кории онњоро меомўзад; 
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 барномањоеро, ки маќсадашон баланд бардоштани савияи 

дониши донишљўёни муассисаи тањсилоти олии касбї аст, тайёр 

мекунад; 

 лоињањои илмии донишљўёнро, ки барои њалли проблемањои 

дохилии муассисаи тањсилоти олии касбї равона шудаанд, дастгирї 

мекунад, њамчунин онњоро барои ворид намудан ба барномањои амалии 

таълимию тарбиявии муассисаи тањсилоти олии касбї пешнињод 

мекунад; 

 донишљўёнро ба корњои  имлї-ташкилї, илмї-тањќиќотї, илмї-

лоињавї љалб мекунад; 

 донишљўёнеро, ки дар корњои  илмї-тањќиќотї ва илмї-ташкилї 

фаъолона ширкат меварзанд, барои давом додани тањсил дар 

магистратура, докторантура аз рўи ихтисос (аспирантура) тавсия 

медињад; 

 мониторинги талаботњои муассисаи тањсилоти олии касбї ва 

ширкатњои берунаро оид ба натиљањои корњои илмї-тањќиќотии 

донишљўён, омўзиши бозори лоињањои илмии донишљўён, имкониятњои 

молиявї ва дигар корњои  илмии донишљўёнро, ки дар муассисаи 

тањсилоти олии касбї иљро карда  мешаванд, ба роњ мемонад; 

 иљрои чорабинињои илмиеро, ки из љониби кафедрањо ва дигар 

воњидњои сохтории муассисаи тањсилоти олии касбї ба наќша гирифта 

мешаванд, бо дастгирии иттилоотї ва ташкилї ба роњ мемонад; 

 донишљўёнро барои иштирок дар чорабинињои дохилї, 

минтаќавї, умумиљумњуриявї ва байналмилалии донишљўён, инчунин 

ташкил ва гузаронидани чунин чорабинињо дар муассисаи тањсилоти 

олии касбї љалб мекунад; 

 ба донишљўёни муассисаи тањсилоти олии касбї барои омода 

кардани корњои  илмї барои иштирок дар озмунњои байнидонишгоњї, 

љумњуриявї ва байналмилалї ёрї мерасонад; 

 манбаъи иттилоотии озмунњои корњои  илмии донишљўён, 

конфронсњои илмии донишљўён, семинарњо ва дигар чорабинињои илмї, 

њамчунин фармоишу дархостњои корхонањоеро, ки корњои илмї-

тањќиќотии донишљўёни муассисаи тањсилоти олии касбиро дастгирї 

мекунанд, мунтазам таљдиди назар мекунад; 

 корњои  иттилоотии љамъият ва корњои илмї-тањќиќотии 

донишљўёнро ба роњ мемонад; 

 фаъолияти  гуруњњои илмї ва мањфилњои илмии донишљуёнро, ки 

дар самти масъалањои илмии мушаххас фаъолият мекунанд, њамоњанг 

месозад; 



4 
 

 маводњоро барои интернет-портал ва маљаллаи муассисаи 

тањсилоти олии касбї омода мекунад; 

 низоми робитањои љамъиятро бо донишљўёни муассисаи 

тањсилоти олии касбї, сохторњои он, аз љумла, бо Шўрои донишљўёни 

муассисаи тањсилоти олии касбї ва ташкилотњои беруна бо маќсади 

баланд бардоштани самаранокии корњои илмї-тањќиќотии донишљўёни 

муассисаи тањсилоти олии касбї ташкил мекунад. 

 

Ш. Сохтори Љамъият, вазифањои маќомоти роњбарикунанда ва аъзои он 

7. Воњидњои асосии сохтори љамъият инњо ба њисоб мераванд: 

- њамоњангсози Љамъият; 

- раиси Љамъият; 

- Шўрои  Љамъият; 

- љамъиятњои факултетњо. 

8. Њамоњангсозии Љамъиятро сардори раёсат (шуъба)-и корњои  

илмии муассисаи тањсилоти олии касбї ба зима дорад. Њамоњангсози 

Љамъият: 

- дар корњои  илмию ташкилї, илмї-тањќиќотї, илмї-лоињавї ва 

фаъолиятњои дигари Шўрои  Љамъият дар асоси Низомномаи мазкур 

њамкорї мекунад; 

- наќшањои њармоња, солона ва дурнамои Љамъиятро тасдиќ 

мекунад; 

- номзадї ба раиси Љамъиятро барои баррасї кардан ба Шўрои  

Љамъияти муассисаи тањсилоти олии касбї пешниход мекунад; 

- њуќуќ дорад, ки масъалаи озод кардани раиси Љамъият, котиби 

масъули Шўрои  Љамъият, раиси љамъияти факултетро дар Шўрои  

Љамъият гузорад. 

9. Раиси Љамъият бо пешнињоди њамоњангсози Љамъият бо 

гирифтани на камтар аз 2/3 овозњои аъзои Шўрои  љамъият интихоб 

карда мешавад. Муњлати ваколати раиси Љамъият як сол аст. 

10. Раиси Љамъият уњдадор аст: 

- њамкорињоро дар самти мукаммал кардани шароити зарурї барои 

пешрафти донишљўён дар самти илм ба роњ монад; 

- вазифањояшро мутобиќи Низомномаи мазкур иљро кунад; 

- кори Шўрои  љамъиятро барои тайёр кардани лоињањои илмї ва 

наќшањои кории Љамъият роњнамої созад; 

- кори Шўрои  Љамъиятро дар тайёр кардани наќша ва њисоботњо 

оид ба корњои  илми-тањќиќотии донишљўёни муассисаи тањсилоти олии 

касбї роњбарї намояд; 
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- бо аъзоёни Шўрои  Љамъият дар мавзуи фаъолияти Љамъият 

корњои  методї ва машваратї гузаронад; 

- љаласањои Шўрои  Љамъиятро доир намояд; 

- кори Љамъиятро дар факултетњои муассисаи тањсилоти олии 

касбї роњандозї ва назорат кунад; 

- дар назди Њамоњангсози Љамъият љињати корњои  иљрошуда њар 

нимсола њисобот дињад; 

- бањри иљрои ќарорњои Шўрои  Љамъият назоратро ба роњ монад; 

- ба раёсат (шуъба)-и корњои  илмии муассисаи тањсилоти олии 

касбї барои рушди фаъолияти илми-тањќиќотии донишљўён пешнињодњо 

манзур кунад; 

- корњои  иттилоотии Љамъиятро назорат кунад. 

11. Раиси Љамъият њуќуќ дорад: 

- аз номи Љамъият бо сохторхои муассисаи тањсилоти олии касбї, 

инчунин ширкатњои беруна дар доираи њуќуќњои худ (бо розигии 

Њамоњангсози љамъият) њамкорї кунад; 

- номзадии котиби масъули Шўрои  Љамъиятро барои баррасї 

пешнињод кунад; 

- дар назди Шўрои  Љамъияти муассисаи тањсилоти олии касбї 

масъалаи аз вазифа озод кардани котиби масъули Шўрои  Љамъият, раис 

ва муовини раиси љамъияти факултетњоро гузорад; 

- дар љаласањои кафедрањои муассисаи тањсилоти олии касбї, 

раёсат (шуъба)-и илм, мањфилњо ва ѓайра, ки дар онњо масъалањои 

ташкили корњои илми-тањќиќотии донишљўён баррасї мешаванд, 

иштирок кунад; 

- аз роњбарону кормандони кафедрањои муассисаи тањсилоти олии 

касбї, инчунин аъзоёни Шўрои Љамъият маълумотњои заруриро оид ба 

корњои илмї-тањќиќотии донишљўён талаб намояд. 

12. Раиси љамъият дар њолати иљро накардани ўњдадорињое, ки ба 

дўши ў тибќи Низомномаи мазкур вогузор шудаанд, метавонад пеш аз 

мўњлат аз вазифааш озод карда шавад.   

13. Раиси Љамъият дар њолате метавонад аз вазифа озод карда 

шавад, ки ќисми зиёди овозњо (на камтар аз 2/3)-и аъзоёни Шўрои 

Љамъият ба љонибдории ў дода нашаванд. 

14. Шўрои Љамъият маќоми олии машваратии Љамъият ба њисоб 

меравад. 

15. Шўрои Љамъиятро раисон ва муовинони раисони љамъияти 

факултетњои муассисаи тањсилоти олии касбї ташкил медињанд. 

16. Иљрои ќарорњое, ки аз љониби Шўрои Љамъият ќабул 

мешаванд, ба њамаи аъзоњои Љамъият њатмї аст. 
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17. Љаласаи Шўрои Љамъият на камтар аз як маротиба дар як моњ 

гузаронида мешавад. 

18. Кори Шўрои Љамъиятро раиси Љамъият роњбарї мекунад. 

19. Шўрои Љамъият бо пешнињоди раиси Љамъият ба вазифа таъин 

ва аз вазифа озод кардани котиби масъули Љамъиятро тасдиќ мекунад. 

20. Котиби масъули Шўрои Љамъият: 

- тайёрї ва гузаронидани љаласаи Шўрои Љамъиятро таъмин 

мекунад (аз љумла, хабардор кардани аъзоёни Шўрои Љамъият дар бораи 

мавзуи љаласаи Шўро 3 рўз ќабл аз баргузории љаласа); 

- протоколи љаласањои Шўрои Љамъиятро тањия карда, дар 

муддати 3 рўз ба суроѓаи электронии аъзоёни Шўрои Љамъият ирсол 

мекунад; 

- иљрои корњои  иттилоотии Шўрои Љамъиятро таъмин мекунад. 

21. Шўрои Љамъият бояд: 

- фаъолияти умумии роњбарии Љамъиятро ба роњ монад; 

- стратегияи рушди Љамъиятро тањия кунад; 

- оид ба њолат ва пешравињои корњои илмї-тањќиќотии донишљўён 

дар муассисаи тањсилоти олии касбї маводњои тањлилї тайёр кунад 

(њисобот, патентњо, маќолањо ва ѓайра);  

- накшањои, њармоња, нимсола ва солонаи Љамъият ва тартиби кори 

Шўрои Љамъиятро тањия ва пешнињод намояд;  

- корњои  иттилоотиро таъмин кунад; 

- низоми алоќаи Шўрои Љамъиятро бо донишљўёни муассисаи 

тањсилоти олии касбї таъмин намояд. 

22. Шўрои Љамъият њуќуќ дорад: 

- сардори раёсати (шуъбаи) корњои  илмии муассисаи тањсилоти 

олии касбї, инчунин роњбарони кафедрањо, факултетњо ва сохторњои 

илмии муассисаи тањсилоти олии касбиро, ки барои ташкили корњои  

илмї-тањќиќотии донишљўён масъулият доранд, барои баррасии 

масъалањо даъват кунад.  

23. Љамъияти факултет яке аз сохторњои аввалини Љамъияти 

муассисаи тањсилоти олии касбї мебошад: 

 Љамъияти факултетро раис ва муовини раис роњбарї мекунанд; 

 раиси Љамъияти факултет дар маљлиси њарсолаи Љамъияти 

факултет то 1 октябр интихоб карда мешавад; 

 бо ташабуси њамоњангсози Љамъияти муассисаи тањсилоти олии 

касбї, раиси Љамъияти муассисаи тањсилоти олии касбї, раис ва 

муовини раиси Љамъияти факултет ё ин ки аз 1/3 њиссаи аъзоёни 

Љамъияти факултет маљлиси умумии Љамъияти факултет на камтар аз 1 

маротиба дар соли тањсил гузаронида мешавад; 
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 мачлиси умумии Љамъияти факултет дар мавриди иштироки 2/3 

њиссаи њайати аъзоёни Љамъияти факултет салоњиятдор њисобида 

мешавад. Њамаи ќарорњо оид ба масъалахои баррасишаванда аз тарафи 

маљлиси умумии Љамъияти факултет ба воситаи ќисми зиёди овозњои 

донишљўёни њузурдоштаи факултет ќабул карда мешаванд. 

24. Маљлиси умумии Љамъияти факултет уњдадор аст: 

- раис ва муовини раиси Љамъияти факултетро интихоб кунад, 

сохтори Љамъияти факултетро, ки аз тарафи раиси Љамъияти факултет 

пешнињод шудааст, тасдиќ кунад; 

-њисоботхои кории Љамъияти факултетро шунида, тасдиќ кунад; 

-масъалањои дигареро, ки бо фаъолияти Љамъияти факултет 

алоќамандї дорадн, њал намояд. 

25. Маљлиси умумии Љамъияти факултет њуќуќи пешнињод кардани 

масъалаи аз вазифа озод кардани раис ва муовини раиси Љамъияти 

факултетро дар назди Шўрои Љамъияти муассисаи тањсилоти олии касбї 

дорад. 

26. Раиси Љамъияти факултет номзадии муовини раис ва сохтори 

Љамъияти факултетро барои тасдиќ кардан ба маљлиси умумии 

Љамъияти факултет пешнињод мекунад. 

27. Муњлати ваколати раис ва муовини раиси Љамъияти факултет 

як сол мебошад. 

28. Раис ва муовини раиси Љамъияти факултет аъзои Шўрои 

Љамъияти муассисаи тањсилоти олии касбї мебошанд. 

29. Раис ва муовини раиси Љамъияти факултет масъули сифати 

чорабинињои Љамъияти факултет мебошанд. 

30. Раиси Љамъияти факултет: 

- наќшањои солона, нимсола, њармоњаи Шўрои Љамъият ва тартиби 

фаъолияти Љамъияти факултетро барои тасдиќ тайёр ва пешнињод 

мекунад; 

- кори Љамъияти факултетро идора мекунад; 

 - барои фаъолияти Љамъияти факултет њуљљатњои лозимаро тайёр 

ва таъмин мекунад; 

- дар маљлиси умумии Љамъияти факултет њисоботи кори Љамъияти 

факултетро пешнињод мекунад; 

- ќарорњои Шўрои Љамъияти муассисаи тањсилоти олии касбиро 

иљро намуда, дар љаласањои Шўро иштирок мекунад. 

31. Раиси Љамъияти факултет њуќуќ дорад: 

- аъзоёни Љамъияти факултетро аз вазифањое, ки бо сохтори 

Љамъияти факултет муайян шудаанд, таъин ва озод кунад; 
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- ба аъзоёни Љамъияти факултет оид ба масъалањои ба 

масъулияташон дохилбуда супориш дињад; 

- дар назди маљлиси умумии Љамъияти факултет масъалаи аз 

вазифа озод кардани муовини раиси Љамъияти факултет ё хориљ кардани 

дилхоњ аъзои Љамъияти факултетро аз њайати он гузорад. 

32. Дар мавриди иљро нагаштани вазифањои раиси Љамъияти 

факултет онњоро муовини раиси Љамъияти факултет ё иљрокунандаи 

вазифаи раиси Љамъияти факултет, ки дар маљлиси умумии Љамъияти 

факултет интихоб шудааст, иљро мекунад. 

33. Аъзои Љамъияти муассисаи тањсилоти олии касбї: 

 донишљў ё докторант аз рўи ихтисос (аспирант)-и муассисаи 

тањсилоти олии касбї новобаста аз ихтисос, курс ва шакли тањсил, ки ба 

корњои  илмї-тадќиќотї машѓул аст ва дигар хоњишмандон метавонанд 

азои Љамъият шаванд; 

 асоси аъзогї дар Љамъият ин аризаи хаттї оид ба дохилшавї ба 

Љамъият ба номи раиси Љамъияти муассисаи тањсилоти олии касбї ба 

њисоб меравад; 

 дар асоси аризаи мазкур иттилоот дар бораи донишљў, 

докторант аз рўи ихтисос (аспирант) бо тартиби амалкунанда ба 

манбаъи ягонаи ахбор оид ба аъзоёни Љамъият дохил карда мешавад; 

 корти шахсии њар як аъзои Љамъият бо иттилооти 

дастовардњояш дар корњои  илмї-тањќиќотї, илмии наќшавї ва ѓайра 

пур карда мешавад. 

34. Низоми пардохти њаќќи аъзогї ба Љамъият дар муассисањои 

тањсилоти олии касбї манъ аст. 

34. Аъзоёни Љамъият њуќуќ ва уњдадорињои баробар доранд. 

Аъзоёни Љамъият њуќуќ доранд: 

- ба маќомотњои идоракунии Љамъият интихоб кунанд ё интихоб 

шаванд; 

- сари ваќт иттилоот оид ба чорабинињои Љамъиятро дастрас 

кунанд; 

- ба корњои  илмї-тањќиќотї, илмию ташкилї, илмї-лоињавї ва 

ѓайра, ки дар наќшаи кории Љамъият пешбинї шудаанд, машѓул шаванд; 

- натиљањои корњои  илмии худро барои нашр пешнињод кунанд; 

- барои баррасї ба раиси Љамъияти муассисаи тањсилоти олии 

касбї ё Љамъияти факултет оид ба ташкил кардани корњои  илмї-

тањќиќотии донишљўёни муассисаи тањсилоти олии касбї пешнињодњо 

кунанд; 

- аз њайати Љамъият бо хоњиши худ дар асоси аризаи хаттї 

бароянд. 
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35. Аъзоёни Љамъият бояд:  

- бо Низомномаи мазкур шинос шуда, онро риоя кунанд; 

- дар корњои илмї-тањќиќотї, илмї-лоињавї ва ѓайра, ки дар 

наќшаи кории Љамъият пешбинї шудааст, иштирок кунанд; 

- хулосањоеро, ки Шўрои  Љамъият ќабул кардааст, иљро кунанд; 

- ба корњое, ки ба Љамъияти муассисаи тањсилоти олии касбї ё 

Љамъияти факултет зарар меоранд, роњ надињанд. 

36. Аъзои Љамъияти муассисаи тањсилоти олии касбї ё Љамъияти 

факултет аз њайати Љамъият дар сурати риоя накардани Низомномаи 

мазкур дар маљлиси умумии аъзоёни Љамъияти муассисаи тањсилоти 

олии касбї ё Љамъияти факултет бо ќарори ќисми зиёди аъзоёни 

Љамъияти муассисаи тањсилоти олии касбї ё Љамъияти факултет 

бароварда мешаванд. 

 

1У. Њамкорињои Љамъият 

37. Љамъият оид ба корњои илмї-тањќиќотии донишљўён бо тамоми 

сохторњои муассисаи тањсилоти олии касбї, факултет ва кафедрањо, 

инчунин бо Шўрои донишљўёни муассиса њамкориро ба роњ мемонад. 

38. Љамъият бо ташкилот ва бунёдњои илмию инноватсионии 

миллї ва байналмилалї тавассути раёсат (шуъба)-и илми муассисаи 

тањсилоти олии касбї њамкориро ба роњ мемонад. 

 

У. Масъулияти Љамъият 

39. Њамаи аъзои Љамъият ва маќомоти роњбарикунандаи он барои 

иљрои вазифањои худ, ки бо Низомномаи мазкур муайян шудаанд, 

шахсан масъул њастанд. 

 

У1. Маблаѓгузории Љамъият 

40. Маблаѓгузории Љамъият аз њисоби маблаѓњои муассисаи 

тањсилоти олии касбї ва дигар сарчашмањо, ки тибќи ќонунгузории 

амалкунандаи Љумњурии Тољикистон манъ нашудаанд, сурат мегирад. 

 

VII. Тартиби ворид намудани таѓйироту иловањо ба Низомномаи 
Љамъияти илмии донишљўён  

41. Таѓйироту иловањо ба Низомномаи Љамъияти илмии 
донишљўён бо ќарори Шўрои олимони муассисаи тањсилоти олии касбї 
ворид карда шуда, аз љониби ректор тасдиќ карда мешаванд. 

 


