
  



Сањ. 2 аз 20 

 

 

МДТ «ДДТТ ба номи Абўалї ибни 
Сино» 

Низомномаи Маркази 
омўзиши малакањои амалї 

«2» 

 
МУНДАРИЉА 

 

1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ ......................................................................... 3 

2. МАЌСАДИ МАРКАЗ .................................................................................. 4 

3. ВАЗИФАЊОИ АСОСИИ МАРКАЗ ........................................................... 6 

4. СОХТОР ВА ТАРТИБИ МАРКАЗ ........................................................... 10 

5. ЊАМКОРЇ БО СОХТОРЊОИ ДОНИШГОЊ ......................................... 13 

6. ТАРТИБИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАЊОИ МОДДИИ МАРКАЗ . 13 

7. МАСЪУЛИЯТИ ДИРЕКТОРИ МАРКАЗ ............................................... 14 

8. НАЗОРАТИ ФАЪОЛИЯТИ МАРКАЗ ..................................................... 15 

9. ФЕЊРАСТИ ЊУЉЉАТГУЗОРЇ ДАР МАРКАЗ: ..................................... 16 

10. ВАРАЌАИ БАЌАЙДГИРИИ ТАЃЙИРОТ: ........................................... 17 

11. ВАРАЌАИ ТАСДИЌ: .......................... Ошибка! Закладка не определена. 

12 ВАРАЌАИ ТАСДИЌ                                                                                         19 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сањ. 3 аз 20 

 

 

МДТ «ДДТТ ба номи Абўалї ибни 
Сино» 

Низомномаи Маркази 
омўзиши малакањои амалї 

«3» 

 
1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 

1. Низомномаи мазкур дар асоси Кодекси тандурустии Љумҳурии 
Тољикистон қонунњои Љумҳурии Тољикистон «Дар бораи маориф», «Дар 
бораи таҳсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 
таълимї», «Низомномаи намунавии муассисаи таълимии таҳсилоти олии 
касбии Љумҳурии Тољикистон», «Стандарти давлатии таҳсилоти олии 
касбии Љумҳурии Тољикистон», «Оинномаи Донишгоҳи давлатии тиббии 
Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино», қоидаҳои тартиботи меҳнатии 
дохили донишгоҳ ва дигар санадҳои меъёриву ҳуқуқии соҳаи маориф ва 
тандурустї таҳия шудааст. 
2. Маркази омўзиши малакањои амалї (минбаъд - МОМА) бахши сохтории 
МДТ «Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни 
Сино» буда, ба маќсади ташаккул, инкишоф додан ва дастгирии 
салоњиятнокии клиникї дар донишљўёни Донишгоњ ва мутахассисони 
соњаи тандурустї, њамчунин, барои таъмин кардани муњити бехатар, 
бидуни таваккал кардан ба саломатии беморон, эътимоднокии маърифатї, 
ки барои омўзиши самараноки малакањои клиникиву муоширатї мусоидат 
мекунанд ва принсипи омўзиш дар тўли тамоми њаётро амалї кардан, 
ташкил карда шудааст. 
3. Рисолати марказ - Таъмин намудани муњити муносиби таълимї барои 
омўзиши малакањои клиникї. 
4. Марказ фаъолияти худро мутобиќи ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон, санадњои меъёриву хуќуќии соњаи маориф ва тандурустї, 
ќарорњои Мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва 
Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, 
фармоишњои Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ва Вазорати 
тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, Оинномаи 
Донишгоҳ, дастуру супоришњои ректори Донишгоњ ва Низомномаи мазкур 
ба роњ мемонад. 
5. Фаъолияти Марказро директори он роњбарї мекунад, ки ўро ректори 
Донишгоњ ба вазифа таъйин ва озод менамояд. Директори Марказ дар 
самти ташкил ва таъмин кардани раванди таълим ба муовини ректор оид 
ба корњои таълимию методї ва ректори Донишгоњ итоат мекунад.  
6. Директори Марказ тамоми масъалањои вобаста ба фаъолияти Марказро 
мувофиќи салоњияти худ ва дастури вазифавї, ки њамин Низомнома 
муайян кардааст, њаллу фасл мекунад. 
7. Марказ фаъолияти худро њам дар пойгоњњои клиникии Донишгоњ 
гузаронида метавонад. 

Номи расмии Марказ: 
Ба забони тољикї – Маркази омўзиши малакањои амалї (МОМА) МДТ 
«ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино» 
Ба забони русї – Центр обучения практических навыков (ЦОПН) ГОУ 
«ТГМУ имени Абуали ибни Сино» 
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Ба забони англисї – Practical skills centre (PSC) of the SEI «Avicenna Tajik 

state medical university» 
2. МАЌСАДИ МАРКАЗ 

8. Ташаккул, инкишоф ва дастгирии салоњиятнокии клиникї, таъмини 
муњити эътимодноки маърифатї барои омўзиши самараноки клиникї ва 
коммуникативї ва амалї кардани принсипи омўзиш дар тўли тамоми њаёт. 
Дар Марказ таъмин намудани муњити мутаносиби таълимї барои омўзиши 
клиникї аз ихтисосњои зерин: акушерї ва гинекология, беморињои дарунї, 
беморињои кўдакон ва неонатология, кори њамширагї, одоби муошират бо 
беморон ва наздикони онњо, оториноларингология, офталмология, 
реаниматология ва ёрии таъљилї, стоматология, тибби оилавї 
травматология, љарроњї, анатомияи одам. 
9. Ташкил ва татбиќ намудани омўзиши мутамарказонидашуда ва таълими 
малакањои амалї (клиникї ва муоширатї) дар асоси истифода бурдани 
усулњои гуногуни омўзиш. Дар раванди омўзиш манекенњо, муляжњо, 
тренажёрњо, моделњои автоматикунонидашуда ва виртуалї, дастгоњњо ва 
таљњизоти таълими симулятсионї, барномањои таълимии интерактивии 
компютерї, маводи аудиої ва видеої оид ба фанњои гуногуни тиббї бо 
љалб кардани мизољони стандартї барои омўзиш ва арзёбии малакањои 
клиникї ва коммуникативї (муоширатї) истифода бурда мешаванд. 
10. Ворид кардани шартњои асосии таълими симулятсионї дар рафти 
омўзиши малакањои амалї. Омўзиши малакањои амалї дар Марказ аз рўи 
чор ќоидаи асосии таълими симулятсионї бо роњ монда мешавад: 

А. Бисёрсамтии таълим - машѓулиятњои кўтоњмуддат ва њамарўза, ё 
якчанд рўз пас такрор карда шуда, нисбат ба машѓулияти дарозмуддати 
яккарата худро натиљабахш нишон медињад; 

Б. Аз усули оддї ба усули мураккаб - самаранокии таълим ва суръати 
комёб шудани натиљањои лозимї њангоми тамрини ќадам ба ќадам ва аз 
вазифањои оддї сар карда оњиста-оњиста ба вазифањои мураккаб сари кор 
гирифтан баландтар мебошад; 

В. Бо њамдигар пайваст кардани усулњо - омўхтани малакањои амалї 
дар пайвасти омўзиш ба воситаи симуляторњои виртуалї ва тренажёрњои 
стандартї бо омўзиш дар беморхона дар назди бистари бемор натиљаи 
бењтаринро медињад;  

Г. Маќсади таълим мањорат аст - сатњи омодагии таълимгиранда на 
аз ваќти сарфкарда вобаста мебошад, балки ба даст овардани сатњи 
зарурии мањорат, ки дар иљроиши нињоят мунтазами алгоритми малакањои 
амалї, кўтоњ шудани муддати иљроиши малака ва кам шудани хатогињо 
њангоми ба амаловардани малака намоён мегардад. 
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11. Ташкил намудани омўзиш дар МОМА ба таври ройгон.  
12. Ташкил намудани омўзиш дар МОМА ба се забон – тољикї, русї, 
англисї. 
13. Ташкил намудани рафти таълими малакањои амалї (клиникї ва 
муоширатї). Рафти машѓулиятњо дар Марказ аз ќисмњои семинарї 
(намоиши ва баёнкунии иљроиши малакањо аз љониби устод), ќисми амалї 
(кори амалии донишљўён бо роњбарии устод), кори мустаќилонаи 
донишљўён зери назорати устод, дефбрифинг (муњокимаи натиљањо байни 
устоду донишљўён) иборат мебошад. 
14. Ташаккул додани малакаи омўзиши мустаќилонаи худсамтдињандаи 
муњассилин ва амалї кардани принсипи омўзиш дар тўли тамоми њаёт.  
15. Ташкил кардани шароит ва гузаронидани корњои мустаќилонаи 
муњассилин оид ба азхудкунии малакањои клиникї ва коммуникативї 
(муоширатї). 
16. Ташкил намудан ва гузаронидани мониторинги сифати омўзиши 
клиникї ва самаранокии азхудкунии малакањои клиникї ва 
коммуникативї (муоширатї) донишљўён дар шароити МОМА. 
17. Ташкил намудан ва гузаронидани санљишњои љорї, санљишњои 
назариявї, имтињонњои љорї, имтињонњои мини-клиникї, имтињони 
муќаррарии сохторшудаи клиникї (ИМСК) ва имтињонњои хатми давлатї 
њамчунин назорати таъминнокии методии онњо. 
18. Таъсис додани захираи маълумот оид ба мониторинги сифати тайёр 
кардани донишљўёни дар доираи омўзиши малакањои клиникї ва 
коммуникативї (муоширатї) ва натиљањои санљишњои љорї, санљишњои 
назариявї, имтињонњои љорї, имтињонњои мини-клиникї, имтињони 
муќаррарии сохторшудаи клиникї (ИМСК) ва имтињонњои хатми давлатї. 
19. Ташкил намудан ва назорати таъминнокии методии раванди таълим 
дар МОМА. Тањлили таъминоти раванди таълим бо адабиёти таълимї ва 
дастурњои таълимї, андешидани чорањои мушаххас оид ба бењтаршавї ва 
такмилдињии таъминоти таълимї-методї.  
20. Иштирок кардан дар модернизатсияи раванди таълим мувофиќи 
талаботи замон, амалї гардонидани дурнамои рушди фаъолияти таълимии 
МДТ «Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни 
Сино». Таҳқиқ, таҳия ва паҳн намудани таҷрибаи пешќадами таълимӣ. 
Ворид кардани технологияҳои иттилоотӣ дар раванди таълим. 
21. Мусоидат намудан ба малакањои клиникии муњассилин, азхуд кардани 
тавсияњои (протоколњои) клиникї, стандартњои ёрии таљилї ва 
стандартњои тахассусї.  
22. Мусоидати баланд бардоштани сифати тайёрии клиникии 
мутахассисон, такмили ихтисоси ЊПО (њайяти профессорону омўзгорони) 
кафедрањо дар самти таълими малакањои клиникї ва коммуникативї 
(муоширатї). 
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23. Мунтазам такмил додани ихтисос ва потенсиали тамринии 
мутахассисон ва сармутахассисони МОМА. Њамасола на камтар аз 20% 
устодони Марказ бояд аз такмил ихтисоси тиббї ё педагогї гузаранд. 
24. Ташкили њамкорї бо сохторњои Донишгоњ ва кафедрањои клиникї оид 
ба њамаи самтњои фаъолияти Марказ. 
25. Ташкили њамкории зич бо Комиссия марказии методї, Шўроњои илмї-
методї, Шуъбаи сифати тањсилот, кафедрањои клиникї ва дигар сохторњои 
Донишгоњ оид ба назорат ва тањлили раванди таълим ва таъминоти 
таълимї-методии раванди таълим дар Марказ. 
26. Ташкили њамкории мутаќобилан судманд ва корњои муштарак бо 
Марказњои симулятсионии хориљї ба воситаи бастани шартномањои 
дуљониба, мубодилаи академї ва гузаронидани таљрибаомўзии истењсолї. 
27. Мувофиќа кардани сифати омўзиш дар Марказ бо талабот ва 
стандартњои байналмилалии Федератсияи умумиљањонии тањсилоти тиббї 
(WFME) бо таснифоти аврупої оид ба сифати тањсилоти тиббї, бо 
тавсияњои (протоколњои) клиникї ва стандартњои ёрии таљилии тиббї 
Ташкилоти умумиљањонии тандурустї (WHO), бо ќоидањои Ассотсиатсияи 
байналмилалї оид ба таълими тиббї (АМЕЕ) ва Љамияти умумиљањонии 
тањсилоти симулятсионнї. 

 
3. ВАЗИФАЊОИ АСОСИИ МАРКАЗ 

Корњои таълимї 
28. Дар Марказ чунин машѓулиятњо гузаронида мешаванд: 
- дарсњои амалї аз рўи љадвали таълимї дар Марказ дар Раёсати таълимї-
методии Донишгоњ тасдиќ шуда, барои донишљўён гузаронида мешаванд;  
- машваратњо, кори мустаќилонаи донишљўён, ё силсиладарсњои 
машваратї барои омодагии донишљўён ба санљишу имтињонњо дар Марказ 
њамарўза барои хоњишмандон аз љониби мутахассисони Марказ 
гузаронида мешаванд. Њар як мутахассиси Марказ аз рўи ихтисосаш чунин 
дарсњо дар соатњои ѓайри аудиторї бояд гузаронад; 
- дарсњои барои муњассилини баъдидипломї барои ординаторони клиникї, 
духтурони интернатура, аспирантон, духтурони амалї, њангоми гузаштани 
онњо аз курсњои такмили ихтисос гузаронида мешаванд; 
- видеолексияњо дар Марказ бо намоиши филмњои таълимї-тиббї њангоми 
машѓулиятњо гузаронида мешаванд. 
29. Рафти машѓулиятњо дар Марказ метавонад ќисмњои семинарї, амалї, 
кори мустаќилонаи донишљўён зери назорати устод ва дебрифинг дар бар 
гирад. 
30. Тамоми машѓулиятњо дар Марказ бо иштироки устодони кафедрањо, 
мутахассисон ё сармутахассисони Марказ, ё дар якљоягї гузаронида 
мешаванд. Ба устодон ва донишљўён аз дигар муассисањои таълимї ё тиббї  
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гузаронидани машѓулиятњои худ дар шароити Марказ манъ аст.  
31. Љадвали машѓулиятњо дар Марказ дар асоси љадвали умумии 
машѓулиятњо дар Раёсати таълимї-методии Донишгоњ тањия ва 
тасдиќшуда гузаронида мешаванд.  

Сармутахассисон ва мутахассисони МОМА метавонанд дар якљоягї 
бо кафедрањои клиникї, дар чањорчўбаи љадвали умумии машѓулиятњо дар 
Раёсати таълимї-методии Донишгоњ тањия ва тасдиќшуда, љадвали 
машѓулиятњо барои њуљраи таълимии худ ташкил кунанд. 

Љадвали машваратњо, кори мустаќилонаи донишљўён, дарсњои 
муњассилини баъдидипломї дар Марказ тањия мешаванд ва ба Раёсати 
таълимї-методии Донишгоњ барои тасдиќ пешнињод карда мешавад. 
Њангоми тањияи чунин љадвали машѓулиятњо ироду пешнињодњо 
муњассилин ба инобат гирифта мешаванд. 
32. Ташкил кардани њуљљатњои баќайдгириндаи омўзиш дар Марказ. 
Журналњои махсус барои баќайдгирии омўзишњои муњассилин дар њар як 
њуљраи таълимии Марказ бояд мављуд бошанд. Масъулияти дуруст пур 
кардани журналњо ба сармутахассисон ва мутахассисони Марказ ки ин 
њуљраи таълимиро истифода мебаранд вогузор карда мешавад. 
33. Муайян кардани тартиби пуркунии њуљљатнигории ќайди омўзишњо дар 
Марказ. Њангоми гузаронидани омўзиш дар њуљрањои таълимии Марказ 
дар журналњои махсус бояд ќайд кунанд: 
-њар як донишљў - ному насаби худро, факултет, курс, гуруњ, имзо;  
-њар як муњассилини баъдидипломї - ному насаби худро, зинаи тањсилоти 
баъдидипломии худ, номи кафедра ё номи муассиса, имзо; 
-њар як устоде - ному насаби худ, сана, номи кафедра, мавзуи машѓулият, 
имзо. 
34. Ташкил кардани оморчинии рафти таълим дар Марказ, оморчинии 
сарбории таълимии њамаи устодони Марказ ва њар яктои он. Њамаи 
мутахассисон ва сармутахассисони Марказ бояд ба оморчинии сарбории 
таълимї иштироки фаъол намоянд. 
Корњои таълимї-методї  
35. Тањия кардани наќшаи солонаи раванди таълим, љадвали машѓулиятњо 
дар МОМА дар мувофиќа бо Раёсати таълимї-методии Донишгоњ. 
36. Тањия кардани Рўйхати малакањои амалї ки дар шароити Марказ 
омўхтан имконпазир аст. Рўйхати малакањои амалї бо иштироки њамаи 
сармутахассисон ва мутахассисони Марказ, њар як кас аз рўи ихтисоси худ, 
ба забонњои тољикї, русї ва англисї тањия карда мешавад. Рўйхати 
малакањои амалї ба директори Марказ пешнињод карда мешавад ва дар 
Раёсати таълимї-методии Донишгоњ тасдиќ карда мешавад. 

Њамасола Рўйхати малакањои амалї аз љониби сармутахассисон ва 
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мутахассисони Марказ, аз рўи ихтисосашон, аз нав дида баромада 
мешавад. 
37. Тањия кардани таснифи малакањои амалї вобаста аз муњимияти 
иљроиш, сатњи мураккабї, курс ба курс ва факултети тањсилкарда.  
38. Ташкил кардани меъёри миќдори зарурии иљроиши малакањои амалї 
барои њар як муњассилин. То имрўз вобаста аз мураккабии ва муњимият 
миќдори иљроиши њар як малакаи амалї аз љониби донишљў аз 5 то 20 
маротиба ва аз љониби муњассилини баъдидипломї аз 20 то 40 мебошад. 
39. Тањия кардани алгоритмњои иљроиши малакањои амалї бо иштироки 
њамаи сармутахассисон ва мутахассисони Марказ ва истифодабарии он дар 
рафти таълим. Њар як малака алгоритми худ дорад, яъне аз иљроиши ќадам 
ба ќадам мебошад. Њамагї то 10-15 ќадам бояд бошад.  
40. Тањия кардани моделњои омўзишї, иборат аз якчанд алгоритмњои 
иљроиши малакањои амалї ки бо як дигар паваст мебошанд. 
41. Тањия кардани алгоритмњои ташхиси беморињо ва алгоритмњои 
табобати беморон бо иштироки њамаи сармутахассисон ва мутахассисони 
Марказ ва истифодабарии он дар рафти таълим. 
42. Тањия кардани саволњои шифоњї, масъалањои ситуатсионї, саволњои 
тестї, корњои хатї барои санљидани сатњи дониши донишљўён. 
43. Моделсозии њолатњои гуногуни клиникї ва гузаронидани машѓулиятњо 
барои рушди малакањои клиникї ва коммуникативї (муоширатї) ва 
малакањои кор дар гурўњ. 
44. Ташкил ва тартиб кардани таълим ва арзёбї кардани малакањои 
клиникї ва коммуникативї (муоширатї) бо љалб кардани мизољони 
стандарткардашуда. 
45. Тањия кардани системањои бањогузории донишу мањорат дар асоси 
усулњои муосир (check-list, OSCE, AMC MCQ ва ѓайра) ва мўътамади 
будани онњо. 
46. Ташкил кардани мањфилњои илмї ва мањфилњои амалї, озмунњо, 
викторинањо байни донишљўён ва устодони Донишгоњ. 
47. Љалб кардани муњассилин ба фаъолияти њамарўзаи Марказ. 
48. Амалї гардондан ва назорат кардани таъминнокии таълимї-методии 
таълими клиникї ва гузаронидани санљишњои љорї, санљишњои назариявї, 
имтињонњои љорї, имтињонњои мини-клиникї, имтињони муќаррарии 
сохторшудаи клиникї (ИМСК) ва имтињонњои хатми давлатї дар 
шароитњои МОМА. 
49. Иштироки фаъолонаи мутахассисон ва сармутахассисони МОМА дар 
ќабули њамаи санљишу имтињонњое, ки дар шароити Марказ гузаронида 
мешаванд. 
Корњои инноватсионї-методї. 
50. Ба навор гирифтани филмњои таълимї дар бораи иљроиши малакањои 
амалї, филмњо дар бораи фаъолияти Марказ.  
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51. Пањн кардани маълумот дар бораи Марказ дар сомонаи Донишгоњ ва 
васоити ахбори омма. 
52. Ташкил кардани захираи иттилоотии маълумот оид ба мониторинги 
сифати тайёрии донишљўён дар соњаи малакањои клиникї ва 
коммуникативї (муоширатї), натиљањои санљишњои љорї, санљишњои 
назариявї, имтињонњои љорї, имтињонњои мини-клиникї, имтињони 
муќаррарии сохторшудаи клиникї (ИМСК) ва имтињонњои хатми давлатї 
ва ба донишљўён пешнињод кардани натиљаи дарсазхудкунии љорї, 
фосилавї ва назорати нињої. 
53. Ташкил ва татбиќ намудани усулњои интерактивии таълим ва таъмин 
кардани таълими клиникї дар шароити МОМА. 
Корњои ташкилї-методї. 
54 Таъмин кардани њуљрањои таълимї-клиникии МОМА бо манекенњо, 
муляжњо, тренажёрњо, моделњои автоматикунонидашуда ва виртуалї, 
дастгоњњо ва таљњизоти таълими симулятсионї, барномањои компютерии 
таълимї-интерактивї, маводи аудиої ва видеої. 
55. Ташкил намудани њуљрањои таълимии кабули табибони амалияи умумї, 
њуљрањо бо беморони гуногун, хуљрањои протседурањо, њуљраи ёрии 
таъљилї ва табобати интенсивї, шароитњои воќеии таќлид кардани 
амалиётњои клиникї. 
56. Таљњизонидани стансияњои клиникї њангоми, ташкил кардан ва 
гузаронидани санљишњои љорї, санљишњои назариявї, имтињонњои љорї, 
имтињонњои мини-клиникї, имтињони муќаррарии сохторшудаи клиникї 
(ИМСК) ва имтињонњои хатми давлатї. 
57. Рушд ба таври самаранок љобаљо кардани маводи таълимї, дастгоњњову 
таљњизоти таълимию компютерї ва пурсамар истифода бурдани захирањои 
моддиву техникї бо дар назардошти самтхои асосии фаъолияти МОМА.  
58. Муайян кардани талабот ба дастгоњњои таълимиву тиббї, воситањои 
техникии таълим, адабиёти таълимї ва илмї. 
59. Гузаронидани таъмир ва хизматрасонии маводи таълимї, дастгоњњо ва 
таљњизоти МОМА. 
Корњои илмї-тадќиќотї. 
60. Тањия кардани дастурамалњои методї ва адабиёти таълимї. 
61. Навиштани фишурдањо ва маколањои илмї ва баромад кардан бо 
маърўзањо дар семинарњо, тренингњо, мастер-классњо, мизњои мудаввар, 
конферентсияњои ватанї ва хориљї. 
62. Таъмин кардани иљроии ќоидањои техникаи бехатарї ва њифзи мењнат 
њангоми гузаронидани корњои таъмирї ва эксплуататсияи (корфармоишии) 
маводи таълимї ва таљњизоти вобастакардашуда, њамчунин иљроиши 
ќоидањои бехатарии сўхтор. 
63. Гузаронидани аудити дохилии фаъолияти Марказ ва тањлили  



Сањ. 10 аз 20 

 

 

МДТ «ДДТТ ба номи Абўалї ибни 
Сино» 

Низомномаи Маркази 
омўзиши малакањои амалї 

«10» 

 
њамасолаи фаъолияти МОМА. 
 

4. СОХТОР ВА ТАРТИБИ МАРКАЗ 

64. Њайати кормандони Маркази омўзиши малакањои амалї: 

 Директор; 

 Сармутахассисон оид ба равияњои «беморињои дарунї» ва «беморињои 
љарроњї»; 

 Мутахассисон аз фанњои таълимї ки дар Марказ омўзонида мешаванд – 
акушерї ва гинекология, анестезиология ва реаниматология, беморињои 
дарунї, беморињои кўдакона ва неонатология, оториноларингология, 
офталмология, стоматология, травматология, љарроњї ва ѓайрањо. Дар 
њолати зарурї дар Марказ мутахассисон аз соњањои таълими тиббї ва 
таљњизоти тиббї ќабул карда мешаванд; 

 Муњандис-барномасоз; 

 Озмоишгар; 

 Фаррошон. 
65. Маркази омўзиши малакањои амалиро директор роњбарї мекунад. 
Директори Марказ бо фармоиши ректори Донишгоњ ба вазифа таъйин ва 
аз вазифа озод карда мешавад. Директори Марказ узви Раёсат МДТ 
«ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино» аст.  
66. Дар њолати набудани директори Марказ вазифаи ў яке аз устодони 
ботаљрибаи Марказ муваќќатан иљро мекунад. Барои муваќќатан 
иљрокунандаи вазифаи директори Марказ то 3 моњ ичозат дода мешавад. 
67. Дар њолати дар Марказ зиёда аз 20 нафар аъзо доштан вазифаи 
муовини директори Марказ иљозат дода шуда, маќом ва њаљми кор 
пешбинї карда мешавад. 
68. Ба њайати кормандони Марказ директор, сармутахассисон оид ба 
равияњои «беморињои дарунї» ва «беморињои љарроњї», мутахассисон, 
муњандис-барномасозон, озмоишгарон, фаррошон дохил мешаванд. 
69. Ишѓол кардани Вазифањои холии њайати кормандони Марказ дар асоси 
ба мўњлати як сол бастани шартнома бо Донишгоњ сурат мегирад. 
70. Кормандони Марказ оид ба њамаи намудњои фаъолияти худ бевосита ба 
директори Марказ итоат мекунанд. 
71. Њамаи сармутахассисон ва мутахассисони Марказ бояд фаъолияти 
клиникї дар муассисањои тиббї намоянд. 
72. Аз њисоби кормандони Марказ ба чунин самтњои фаъолият Марказ 
мутасаддиён вогузор карда мешаванд - мутасаддии раванди таълим, 
мутасаддии корњои фарњангї, мутасаддии донишљўёни хориљї, мутасаддии 
муњассилини баъдидипломї, мутасаддии корњои таълимї-методї, 
мутасаддии корњои илмї, мутасаддии корњои муолиљавї, мутасаддии 
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корњои хољагї, мутасаддии корњои иттифоќи касаба, мутасаддии 
хизматрасонии техникї. мутасаддї оид ба њолатњои зиддисўхтор. 
73. Директори Марказ мутасаддиёни њар гуна самтњои фаъолият дар 
Марказ дар муњлати муайян таъин менамояд. Таъйини мутасаддї дар 
асоси салоњият, фаъолияти љорї ва таљрибаи мувофиќаи кормандони 
Марказ гузаронида мешавад. 
74. Самтњои мутасаддии раванди таълим ва мутасаддии корњои тарбиявї 
ба зиммаи сармутахассисони Марказ вогузор карда мешаванд.  
75. Ташкил намудани кори Марказ мувофиќи Низомномаи тасдиќшудаи 
Марказ, мувофиќи Наќшаи кории Марказ ва дар асоси он, Наќшаи 
суратљаласањои Марказ, ба роњ монда мешавад. 
76. Наќшаи кории Марказ ва Наќшаи суратљаласањои Марказ директори 
Марказ бо сармутахассисон тањия менамоянд ва барои муњокима дар 
суратљаласаи якуми кормандони Марказ, пеш аз оѓози соли нави тањсил, 
пешнињод мекунанд. Пешниҳодҳои кормандони Марказ оид ба Наќшаи 
кории Марказ ва Наќшаи суратљаласањои Марказ то оѓози соли нави 
тањсил ќабул карда мешаванд. 
77. Наќшаи кории Марказ аз чунин ќисмњо иборат мебошад: Корњои 
ташкилї; Корњои таълимї; Корњои таълимї-методї; Корњои илмї; 
Наќшаи такмили ихтисоси кормандони Марказ; Наќшаи корњои тарбиявї 
дар Марказ; Корњои муолиљавї; Корњои хољагї, Наќшаи суратљаласањои 
Марказ, Наќшањои умумї дар давраи пешомада ва ѓайрањо. 
78. Наќшаи суратљаласањои Марказ дар соли хониш дар асоси масъалањои 
дар боло зикр шудаи Наќшаи кории Марказ тањия карда мешавад. 
79. Нақшаи кории Марказ дар суратҷаласаи Марказ баррасӣ ва аз ҷониби 
муовини ректор оид ба корњои таълимї-методї њамасолаи тасдиқ карда 
мешавад.  
80. Суратљаласа дар Марказ бо иштироки кормандон як маротиба дар ҳар 
як моҳ гузаронида мешавад. Наќшаи суратљаласањо дар Марказ директори 
МОМА, мувофиќ бо талаботњои муовинати таълим, тасдиќ мекунанд. 
81. Рӯзномаи суратҷаласа – аз ҷониби котиб аз масъалаҳои Нақшаи корї ва 
Наќшаи суратљаласањои МОМА, пешнињодњо тартиб додашуда ва аз 
ҷониби раисикунанда тасдиќ карда мешавад. Масъалањои берун аз наќша 
дар лоиҳаи рӯзномаи суратҷаласа, бо розигии пешакии раисикунанда 
дохил карда мешаванд. Котиби суратҷаласа на дертар аз 3 рўзи корї пеш 
аз санаи суратҷаласа иштирокчиёнро оид ба сана, вақт ва ҷои 
гузаронидани ҷаласа, рӯзномаи маљлис огоњ месозад. 
82. Њангоми суратљаласа оид њар як масъала, аз рўи Наќшаи 
суратљаласањои МОМА, кормандон бо маърўза баромад мекунанд ва 
пешнињодњои худро барои муњокима пешкаш мекунад. Дар муњокимаи њар  
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як масъалањои маърўзашуда њама кормандони Марказ дар доираи 
салоњияти худ иштирок мекунанд. Дар оњир раискунанда хулосаро љамбаст 
менамояд. Оид ба њар як масалаи дида баромада Ќарор ќабул карда 
мешавад ва супоришњо таќсим карда мешавад. 
83. Њуљљати ниҳоии суратҷаласаи Марказ протокол аст, ки ба он 
муњокима, супоришњо ва ќарорњои масъалањои баррасишуда дохил карда 
мешавад. Омода кардани протокол ба котиби суратҷаласа вогузор карда 
шудааст. Дар протокол раќами тартибии он, сана, рўйхати њозирин бо 
вазифањои ишѓолшудаашон, вазифа ва ному насаби раискунанда, 
масъалањои баррасишуда, ному насаби баромадкунандагон нишон дода 
мешавад. 
84. Протокол аз қисми пешакӣ ва қисмҳои маъмурї иборат аст. Дар 
пешгуфтор ҷараёни баррасии масъала дар шакли кўтоњ, дар қисмҳои 
маъмурӣ қарорҳо зимни суратҷаласаи Марказ ќабул шуда ва супоришҳо бо 
мӯҳлати иљро ва шахсони масъули иљроиш нишон дода мешаванд. 
85. Протокол аз ҷониби раисикунанда ва котиби суратљаласа имзо карда 
мешавад. 
86. Иљрои супоришњои дар протокол баёнгардида барои ҳамаи шахсони 
масъули Марказ ҳатмист. 
87. Назорати иҷрои ќарорњо ва супоришњо аз ҷониби директори Марказ 
ташкил кардашуда, масъулияти он ба кормандони дахлдошта 
вогузоркарда мешавад. Онњо дар бораи иљроиши ќарорњо маълумот 
медињанд. 
88. Дар њолати зиёд будани њаљми кор дар яке аз самтњои фаъолияти 
Марказ ду корманди Марказ мутасаддї тайин карда мешаванд. Дар њолати 
кам будани њаљми кор дар яке аз самтњои фаъолияти Марказ яке аз 
кормандони ба ду самти фаъолияти Марказ мутасаддї таъйин карда 
мешаванд.  
89. Дар сохтор бахшҳои алоҳидаи корї барои иҷрои корҳои таҳлилӣ ва 
ҳалли масъалаҳои дигар ташкил карда мешавад. Марказ метавонад дар 
њолати зарурї барои њалли масъалањои мушаххас гурўҳҳои муваққатии 
корӣ аз њисоби мутахассисони Марказ, устодони кафедрањои клиникї, 
мутахассисони муассисаҳои тандурустї ва муассисаҳои илмӣ таъсис диҳад. 
90. Кормандони Марказ ҳуқуқ доранд бо маводњои ба онҳо марбута шинос 
шаванд. 
91. Дар њолатњои зарурї љаласањои ѓайринавбатии Марказ гузаронида 
мешаванд. 
92. Кормандони Марказ барои ба њисоб гирифтани омори кории худ бояд 
иштироки фаъол намоянд. Оид ба њамаи самтњои фаъолияти худ 
сармутахассисон ва мутахассисони Марказ њар нимсола ба директори  
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Марказ маълумот медињанд. 
93. Дар њамаи самтњои фаъолият дар Марказ, њамоњангсозии кори якљоя бо 
кафедрањои клиникї ва дигар сохторњои донишгоњ њаматарафа дастгирї 
карда мешавад. 

5. ЊАМКОРЇ БО СОХТОРЊОИ ДОНИШГОЊ 

94. Ташкил намудани њамкорї ва корњои муштарак бо кафедрањо ва 
курсњое, ки таълими малакањои клиникї ва коммуникативї (муоширатї) 
ва гузаронидани таљрибањои касбиро амалї месозанд.  
95. Ташкил намудан иштироки њамаи устодони Марказ дар кори 
Комиссияи марказии методї, Комитетњои барномањои таълимї-ихтисосї, 
Шуъбаи сифати таълим, Шӯрои таълимї - методї, кафедрањои клиникї ва 
дигар сохторњои Донишгоҳ оид ба тањия ва татбиќи раванди таълим ва 
таъминоти таълимї-методии раванди таълим дар Марказ. 
96. Васеъ истифода бурдани таљрибаи ватанї ва хориљї. Даъват кардани 
коршиносони забардасти ватанї ва хориљї барои гузаронидани 
машѓулиятњо, семинарњо, тренингњо, мастер-классњо, мизњои мудаввар, 
конферентсияњо дар шароити Марказ барои муњассилин ва кормандони 
Марказ.  
 

6. ТАРТИБИ ИСТИФОДАБАРИИ ЗАХИРАЊОИ МОДИИ МАРКАЗ 

97. Сарчашмањои маблаѓгузории Марказ буљаи давлатї, маблаои махсуси 
Донишгоњ, грантњои ташкилотњои байналмиллалї ва карзњои давлатї, 
њамчунин дигар сармояњо дар доираи ќонунгузории давлатии Љумњурии 
Тољикистон мебошанд. 
98. Сметаи харољоти МОМА дар якљоягї бо сметаи умумии Донишгоњ аз 
тарафи ректори МДТ «ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино» тасдиќ карда 
мешавад. 
99. Њамасола дар Марказ инвентаризатсияи манекенњо, муляжњо, 
тренажёрњо, моделњои автоматикунонидашуда ва виртуалї, дастгоњњо ва 
таљњизоти таълими симулятсионї ва дигар молу мулки арзишдор бо 
иштироки кормандони Марказ гузаронида мешавад. 
100. Њангоми воридот дар Марказ ба њамаи манекенњо, муляжњо, 
тренажёрњо, моделњои автоматикунонидашуда ва виртуалї, дастгоњњо ва 
таљњизоти таълими симулятсионї ва дигар молу мулки арзишдор раќами 
инвентаризатсионї гузошта мешавад. Ќабул ва раќамгузорї аз љониби 
кормандони муњосиботи молии Донишгоњ ва кормандони Марказ 
гузаронида мешавад.  
101. Њангоми воридот дар Марказ њамаи манекенњо, муляжњо, тренажёрњо, 
моделњои автоматикунонидашуда ва виртуалї, дастгоњњо ва таљњизоти 
таълими симулятсионї ва дигар молу мулки арзишдор тасниф  
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мешаванд. Дар дафтари махсус ќайд карда мешаванд: номгўи молу мулк ба 
забонњои тољикї, русї, англисї; коди истењсолкунанда; коди аз шартномаи 
харид; шифри муњосиботи молии Донишгоњ; спетсификатсия (ќисмњои 
асосї - маводи таълимї, дастгоњњо ва таљњизоти таълимї; лавозимот - 
ќисмњои иловагї, ќисмњои эњтиётї, ќисмњои хараљотї; маводи хараљотї, 
дастгоњњо, таљњизоти компиютерї, олотњо, асбобњо, мебел, инвентари 
хољагї); таъинот – дар кадом фанњои таълимї истифода бурда мешаванд; 
миќдор; раќами инвентаризатсияишуда; нархи як адад; маблаѓи умумї бо 
асъори миллї; санаи воридот; ширкати истењсолкунанда; номгўи 
сарпарастон, ва ѓайрањо. 
102. Њар як устоди Марказ бояд маводи таълимї, дастгоњњо ва таљњизоти 
таълимї, олотњо, таљњизоти компиютерї, асбобњо, мебел, инвентари 
хољагї ва дигар молу амвол дар њуљрањои таълимии худ ва дар анборњо ба 
њисоб гирад, нигоњубин кунад, ва дар гузаронидани инвентаризатсияи 
маводи мављудаи Марказ мунтазам иштирок намояд. 
103. Устодони Марказ самаранок истифода бурдани манекенњо, муляжњо, 
тренажёрњо, моделњои автоматикунонидашуда ва виртуалї, дастгоњњо ва 
таљњизоти таълими симулятсионї, барномањои таълимии интерактивии 
компютерї, маводи аудиої ва видеої оид ба фанњои гуногуни тиббї бо 
љалб кардани мизољони стандартї дар раванди таълим бояд таъмин 
намоянд. 
104. Устодони Марказ дар мўњлати муќарраршуда барои гирифтани 
маводи таълимї, дастгоњњо ва таљњизоти таълимї, асбобњои зарурї, 
ќисмњои иловагї, ќисмњои эњтиётї, ќисмњои хараљотї, маводи хараљотї ва 
дигар молу амволи зарурї дархост ба директори Марказ пешнињод 
мекунанд.  
105. Њангоми вайрон ё корношоям шудани маводу таљњизоти таълимї, 
асбобњо ва дигар молу мулки арзишдор санадњои нуќсондорї, санадњо 
барои таъмир ва санадњо аз эътибор соќит кардани онњо њайати комиссия 
аз љониби кормандони Марказ тањия ва тартиб дода мешавад. Њайяти 
комиссия аз директори Марказ, яке аз сармутахассисони Марказ, 
мутахассиси Марказ, ки бо ин молу мулк сарукор дорад, озмоишгар ё 
муњандис-барномасози Марказ (агар дастгоњњо, таљњизот ё олот бошад) 
иборат мебошад. Њуљљатњои номбурда ба муњосиботи молии Донишгоњ 
пешнињод карда мешаванд. 
106. Њуљљатњои инвентаризатсия, бањисобгирии воридоту содироти молу 
мулки арзишдор бояд нигоњубин ва мунтазам ба муовинати хољагидории 
Донишгоњ пешнињод карда шавад. 

 
7. МАСЪУЛИЯТИ ДИРЕКТОРИ МАРКАЗ 

Дректори МОМА масъул аст: 
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107. Барои дуруст иљро кардан ё иљро накардани уњдадорињои вазифавї, ки 
дар њамаи дастурњои вазифавї тибќи тартиботи ќонунгузорињои 
мушахасси амалкунандаи мењнатї пешбинї шудааст. 
108. Барои риоя накардани фармоишњо ва супоришњо  

109. Барои нигоњдории сирри истењсолї ва итилоотњои махфї. 
110. Барои таъмин ва риоя кардани тозагї ва ќоидаи санитарию гигиенї 
дар Марказ. 
111. Барои иљрои ќоидањои тартиботи дохилї, ќоидањои бехатарии мењнат 
ва бехатарии зидди сўхтор. 
112. Барои мањфуз доштани маводи таълимї, дастгоњњо ва таљњизоти 
таълимї, асбобу олот ва дигар молу амвол дар њуљраи таълимии худ ва 
умуман дар МОМА. 
113. Барои ба роњ мондани љараёни хуби корї дар Марказ. 
114. Барои расонидани зиёни моддї ё маънавї тибќи тартиботи дар 
ќонунгузории мењнатї ва шањрвандии Љумњурии Тољикистон 
пешбинишуда. 
115. Барои ќонунвайронкунињое, ки дар љараёни фаъолияти худ содир 
кардааст, тибќи тартиботи муќарраршудаи ќонунгузорињои амалкунандаи 
шањрвандї, маъмурї, ва љиноятии Љумњурии Тољикистон. 

 
8. НАЗОРАТИ ФАЪОЛИЯТИ МАРКАЗ 

116. Оид ба сифати фаъолияти Марказ ва кормандони он дар Китоби 
дархосту пешнињодот хоњишмандон метавонанд фикру акидањои худро 
нависанд. 
117. Фаъолияти кормандони Марказ бо роњи анкетагузаронї дар байни 
донишљўён муайян карда мешавад. 
118. Мониторинги фаъолияти Марказ аз љониби сохторони дахдори 
Донишгоњ мунтазам гузаронида мешавад. 
119. Дар давраи 3, 6, 9, 12 моњаи соли таќвимї ва дар давраи соли тањсил 
њисоботдињии МОМА гузаронида мешавад. 
120. Њисоботњои МОМА дар асоси Наќшањои кории Марказ тањия карда 
мешаванд. Дар њисобот муќоисаи нишондодњои панљ соли оњир бояд 
пешнињод карда шавад. 
121. Њамасола дар љаласаи Раёсат ва дар љаласаи Шўрои Олимони МДТ 
«ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино» Њисоботи солонаи Марказ бо маърўза 
аз љониби директори Марказ пешнињод карда мешавад. 
122. Назорати фаъолияти МОМА ва њисоботдињии он тибќи ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон сурат мегирад.  
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9. ФЕЊРАСТИ ЊУЉЉАТГУЗОРЇ ДАР МАРКАЗ: 

 
1. Паёмњо, қарорњо, фармонњо дастурњо ва супоришњои Президенти 

Љумњурии Тољикистон, Њукумати Љумњурии Тољикистон ва санадњои 
меъёрии њуќуќї. 

2. Ќарорњо, фармонњо ва дастурњо, санадњои Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон ва дигар маќомоти иљроияии њокимияти давлатї. 

3. Ќарорњо, фармонњо ва дастурњо, санадњои Вазорати тандурустї ва њифзи 
иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон ва Стандартњои тахассусї. 

4. Фармоишњои ректор ва супоришњои муовинони ректор. 
5. Ќарорњои Раёсат, Шўрои олимон, Шўрои таълимї - методї. 
6. Оинномаи Донишгоњ, Низомномаи Марказ. 
7. Дастурњои вазифавии кормандон, дастурамалњои коргузорї. 
8. Нақшањои кории Марказ. 
9. Суратљаласањои Марказ.  
10. Стандартњои тахусусї. 
11. Воњидњои корї ва рељаи кории кормандони Марказ. 
12. Корњои таълимї. 
13. Корњои таълимї-методї. 
14. Рўйхати малакањои амалї. 
15. Машваратњо ва кори мустаќилонаи донишљўён. 
16. Санљишњо, имтињонњо. 
17. Корњои илмї. 
18. Корњои тарбиявї-фарњангї. 
19. Такмили ихтисоси кормандони Марказ. 
20. Дафтари воридот ва содироти мактубњо, аризањо ва ѓайра. 
21. Њуљљатњо оид ба таъминоти моддї-техникии љараёни таълим. 
22. Њисоботњои Марказ. 
23. Њамкорї бо воситањои ахбори омма 
24. Бойгонї. 
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10. ВАРАЌАИ БАЌАЙДГИРИИ ТАЃЙИРОТ: 

 

№ 
Сабаби 

таѓйирот 

Раќами 

сањифа 

Хулосаи 

таѓйирот 

Санаи 

таѓйирот 

Номи 

пурра, 

имзои 

шахсе, ки 

таѓйирот 

ворид 

кардааст 
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Сањ. 20 аз 20 

 

 

 

МДТ «ДДТТ ба номи Абўалї ибни 
Сино» 

Низомномаи Маркази 
омўзиши малакањои амалї 

«20» 

 
«Низомномаи Маркази омўзиши малакањои амалии МДТ 

«Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино»» 
дар суратљаласаи Марказ аз санаи 28 январи соли 2022, тањти раќами № 6 
муњокима шуда барои  тасдиќ гардидааст. 
 
 


