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НИЗОМНОМАИ АСПИРАНТУРА

1. Аспирантура яке аз усулҳои омода намудани мутахассисони 
илмӣ ва илмй-педагогии Донишгоҳи Давлатии Тиббии 
Тоҷикистон ба номи Абӯалй ибни Сино буда, дар асоси Қонуни 
ҶТ «Дар бораи маориф» ва низомнома «Дар бораи мактаби 
олӣ» фаъолият менамояд.

2. Таҳсил дар аспирантура дар шакли рӯзона ва ғоибона 
гузаронида мешавад.

3. Дар аспирантураи рӯзона таҳсил ҷудо аз фаъолияти истеҳсолӣ 
гузаронида мешавад.

4. Дар аспирантураи ғоибона таҳсил ҳамҷоя бо фаъолияти 
истеҳсолӣ гузаронида мешавад.

5. Муддати таҳсил дар аспирантураи рӯзона аз 3 ва дар 
аспирантураи ғоибона аз 4 сол иборат аст.

6. Ба аспирантураи рӯзона қабул мешаванд:
• шахсони воқеъии то 35 сол, ки ҳуқуқи таҳсилро дар 

аспирантура доранд ва собиқаи кориашон на камтар аз 3 
сол аст, мебошанд;

• хатмкардагони ординатураи клиникӣ ва шахсоне, ки 
имтиҳони
аттестатсиониро бо баҳои аъло супориданд;

2



МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
«ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ ТОҶИКИСТОН БА

НОМИ АБУАЛИ ИБНИ СИНО»

Низомномаи тайёр намудани аспирантура

• хатмкардагони ординатураи клиникӣ, бо собиқаи корӣ 
на камтар
аз 3 сол;

• хатмкардагони факултетҳои мувофиқаи мактабҳои олӣ 
ва дорандагони дипломи маълумоти олӣ;

• шахсоне, ки аз ҷониби муассисаҳои илмӣ ва илмӣ- 
педагогӣ
тавсияшудаанд ва шахсони воқеъие, ки таҳсилашон аз 
тарафи шахсони воқеъӣ ва ҳуқуқӣ маблағгузорӣ карда 
мешавад;

7. Ба аспирантураи ғоибона қабул мешаванд:

• шахсони то 45 сола, ки бо кори илмй-тадқикотӣ 
машғуланд, дар системаи амалии тандурустӣ фаъолият 
менамоянд ва собиқаи кориашон на камтар аз 3 солро 
ташкил медиҳад;

• хатмкардагони ординатураи клиникӣ, бо собиқаи корӣ 
на камтар
аз 3 сол;

• хатмкардагони факултетҳои мувофиқаи мактабҳои олӣ 
ва
дорандагони дипломи маълумоти олӣ;

• хатмкардагони ординатураи клиникй ва шахсоне, ки 
имтиҳонҳои
аттестатсиониро бо баҳои аъло супориданд;

• шахсоне, ки аз ҷониби муассисаҳои илмии касбӣ ва 
илмӣ-
педагогй тавсияшудаанд ва шахсони воқеъие, ки 
таҳсилашон аз
тарафи шахсони воқеъӣ ва ҳуқуқӣ маблағгузорӣ карда 
мешавад.
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8. Шахсоне, ки курси пурраи таҳсил дар аспирантураро 
гузаштаанд, ҳуқуки такроран аз ҳисоби буҷаи давлат ба 
аспирантура дохилшавиро надоранд.

9. Қабул ба аспирантура (рӯзона, ғоибона) дар асоси озмун 
гузаронида мешавад.

10. Доир ба қабул ба аспирантура, тартиби қабул ва дигар 
шартҳои озмун донишгоҳ эълон менамояд.

11. Барои қабул ба аспирантура ба муассисаҳои дахлдори шӯъбаи 
илм ва инноватсия ҳуҷҷатҳои зерин пешниҳод карда 
мешавад:

• ариза ба номи Ректори донишгоҳ бо имзои роҳбари 
илмӣ;

• варақаи шахсй аз тарафи тарафи шӯъбаи кадрҳо тасдиқ 
гардида бо сурат1 адад;

• тарҷимаи ҳол-1 адад;
• нусхаи дипломи муассисаи таҳсилоти олии касбй -1 адад;
• нусхаи ҳуҷҷатҳои таҳсилоти олии касбии дигар 

давлатҳои хориҷӣ, ки ба дипломи муассисаи таҳсилоти 
олии касбии ҶТ баробар аст ва аз тарафи Вазорати 
маориф ва илми ҶТ дода мешавад-1 адад;

• нусхаи дафтарчаи корӣ-1 адад;
• рӯйхати корҳои илмии нашршуда, ихтироъот ва 

пешниҳодҳои ратсионализаторй -1 адад;
• характеристикаи истеҳсолӣ-1 адад;
• ҳуҷҷате, ки шахсияти довталабро шаҳодат медиҳад- 1 

адад;

12.Қабул ба аспирантура ҳамасола дар санаи муқаррар намудаи 
донишгоҳ гузаронида мешавад. Бо сарварии
ректор/проректор комиссияи қабул ба аспирантура ташкил 
карда мешавад.Аз ҳисоби мутахассисони илмӣ ва илмию 
педагогӣ, роҳбарони илмии аспирантон аъзоёни комиссияи
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қабул ташкил карда мешавад, ки онҳоро раиси комиссия таъин 
менамояд.

13. Комиссияи қабул ҳуҷҷатҳои довталабонро ба аспирантура аз 
назар мегузаронад.

14. Дохилшаванда ба аспирантура аз сӯҳбати роҳбари ояндаи худ 
мегузарад. Роҳбари илмй фикру ақидаи худро дар бораи 
дохилшаванда хаттй ба комиссияи кабул пешниҳод менамояд.

15. Қарори комиссия дар асоси пешниҳоди роҳбари илмӣ дар 
бораи иштирок кардан ё накардани он ба имтиҳонҳо ба 
дохилшаванда ва роҳбари илмй расонида мешавад.

16. Қабул ба аспирантура бо комиссия, ки бо ректори донишгоҳ 
таъин карда мешавад, гузаронида мешавад. Ба аъзои комиссия 
профессорон ва докторони илмии ихтисоси довталаб ҷалб 
карда мешаванд.

17. Дар ҳолати набудани доктори илми дохилшаванда ба аъзои 
комиссия номзади илм, дотсент, аз забони хориҷӣ бошад 
омӯзгорони баландихтисосе, ки номзади илмӣ надоранд ва 
дорои забони хориҷии мувофиқ мебошанд, ҷалб карда 
мешаванд.

18. Дохилшавандагон ба аспирантура аз фанҳои зерин имтиҳон 
месупоранд:

• аз фанни ихтисос;
• аз фанни фалсафа;
• аз фанни забони хориҷӣ;
• диктант аз фанни забони тоҷикӣ;
• диктант аз фанни забони русӣ.
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19. Намуди забони хориҷиро ба аспирант барои гузаронидани 
тадқиқотй диссертатситонӣ донишгоҳ муайян менамояд.

20. Аз нав супоридани имтиҳонҳои дохилшавй манъ аст.

21. Шахсоне, ки пурра ё қисми имтиҳонҳои номзадиро ба 
аспирантура супоридаанд, дар имтиҳонҳои қабул аз ин 
фанҳо озод карда мешаванд.

22. Натиҷаи имтиҳонҳои хатми магистрӣ аз фанни фалсафа ва 
забони хориҷй ҳамчун имтиҳони дохилшавӣ ба аспирантура 
ба ҳисоб меравад, агар ки дар нақшаи шахсии магистр йз ин 
фанн имтиҳон ба нақша гирифта шуда бошад.

23. Шахсоне, ки нашрия надоранд, реферати илмии худро бо
раками ихтисосашон ба комиссияи қабул пешниҳод 
менамоянд.

24. Комиссияи қабул натиҷаи санҷишҳоро омӯхта қарори махсус 
қабул менамояд ва бо ин тарз дар асоси озмун шахсони 
бештар ба фаъолияти илмй ва илмӣ-педагогӣ омодашударо 
ба аспирантура қабул менамояд.

25. Қабул ба аспирантура дар асоси фармони Ректори донишгоҳ 
гузаронида мешавад.

26. Шахсоне,ки ба шӯъбаи рӯзонаи аспирантура дохил шуданд,
мувофиқи қонунгузории меҳнатии Ҷумҳурии
Тоҷикистон аз кор озод карда мешаванд.

27. Стипендияи аспирантони рӯзона аз рӯзи қабул ва то рӯзи аз кор 
озод

намудани аспирант дода мешавад.

28. Аспирантон дар тӯли таҳсил вазифаҳои зеринро иҷро 
менамоянд:
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• пурра иҷро намудани нақшаи инфиродии таҳсил;
• супоридани имтиҳонҳои номзадй аз фалсафа, забони 

хориҷӣ ва ихтисос;
• анҷоми корҳо оид ба рисола ва пешниҳоди он ба шӯъбаи 

илм ва инноватсия барои хулосабарорӣ.

29. Аспирантони рӯзона ва ғоибона соле 2 маротиба дар давраи 
сессияи имтиҳонӣ (сессияи тирамоҳӣ ва зимистонй) 
имтиҳони номзадӣ месупоранд.

30. Дар як сессия як имтиҳон супоридан мумкин аст.

31. Аспиранте, ки пешакӣ ба шӯъбаи илм ва инноватсия рисолаи 
илмии худро барои апробатсия пешниҳод кардааст, ба таври 
истисно дар як сессия супоридани ду имтиҳон иҷозат дода 
мешавад.

32. Ба хатмкунандагони аспирантура муддати таҳсил ҳамчун 
собиқаи кории илмӣ ва илмию педагогӣ ба ҳисоб меравад.

33. Бо фармони ректор ва Шӯрои олӣ роҳбари илмй аз ҳисоби 
докторони илм ё профессорон аз рӯи қабул ба аспирантура 
тасдиқ мешавад.

34. Бо пешниҳоди шӯъбаи илм ва инноватсия барои тайёр 
намудани аспирантон ба ҳайси роҳбари илмӣ номзадҳои илмӣ 
бо ихтиссоси мувофиқ, дорои номзадии илмии дотсент/ходими 
калони илмй ба таври истисно бо қарори Шӯрои олӣ ва 
фармони Ректори донишгоҳ шуда метавонад.

35. Бо қарори Шӯрои олӣ ва фармони Ректори донишгоҳ бо 
пешниҳоди шӯъбаи илм ва инноватсия ба таври истисно барои 
омода намудани аспирантон номзади илм бо ихтисоси 
мувофиқ ва дорои дараҷаи илмии дотсент/ ХКИ хамчун 
роҳбари илмй вобаста карда мешавад.
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36. Ба аспиранте, ки машғули тадқикоти илмии байни ду ихтисос 
мебошад, ду роҳбари илмй ё роҳбар ва мушовир доштан, ки 
яке аз онҳо номзади илм- дотсент буда метавонад, иҷозат дода 
мешавад.

37. Шумораи аспирантоне, ки ба як роҳбари илмӣ вобаста 
шудаанд бо розигии Ректори донишгоҳ муқаррар мешавад ва 
аз 5 нафар зиёд буда наметавонад.

38. Аспирант ҳамасола дар кафедра аттестатсия мегузарад. 
Аспиранте, ки дар вақташ нақша/барномаи шахсиро иҷро 
накардааст, бо фармони ректор аз аспирантура хориҷ карда 
мешавад.

39. Аспиранте, ки хориҷ шудааст, бо фармони ректори донишгоҳ 
ба муддати мондаи таҳсил метавонад барқаррор шавад.

40. Муддати таҳсил дар аспирантураи рӯзона дар асоси 
шартномавӣ бо фармони ректори донишгоҳ метавонад давом 
дода шавад, дар вақти рухсатии ҳомиладорӣ ва таваллуди 
фарзанд, ва ҳамчунин ҳангоми беморие, қи зиёда аз як моҳ 
давом медиҳад ва бо хулосаи тиббӣ дар доираи маблағи фонди 
стипендиявӣ.

41. Аспирантон ҳуқуқи бемузд истифода бурдани таҳҷизот, 
лабораторияҳо, утоқҳои таълимию методикӣ, китобхонаи 
донишгоҳ ва ҳамчунин ҳуқуқи ба рухсатии меҳнатй, аз он 
ҷумла ба мактабҳои олӣ ва марказҳои илмии давлатҳои 
хориҷӣ, иштирок дар экспедитсияҳо барои гузаронидани 
корҳои илмӣ- тадқиқотӣ аз рӯи мавзӯъҳои интихобшуда 
баробари коргарони илмӣ- педагогии мактабҳои олй ва 
коргарони илмии муассиҳои илмӣ ва ташкилотҳо доранд.
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42. Гузаронидани аспирант аз тарзи рӯзонаи таҳсил ба ғоибона ва 
баръакс бо аризаи аспирант ба Ректори донишгоҳ гузаронида 
мешавад.

43. Аспирантоне, ки дар аспирантураи рӯзона таҳсил менамоянд ва 
иҷроиши нақшаи шахсиро иҷро намудаанд, ҳукуқи ба 
вазифаи ҳамавақтаро доранд ё метавонанд дар дигар шартҳои 
музд фаъолият намояд

44. Комиссияи аттестатсионии шӯъбаи илм ва инноватсия, 
Шӯроҳои олии факултетҳо ва дигар зерсохторҳои донишгоҳ 
оид ба фаъолияти аспирантон тафтиши мунтазам 
мегузаронанд: ба тарзи системавӣ ҳисоботи аспирантон ва 
роҳбарони илмро гӯш мекунанд.

45.0мода намудани аспирантон дар донишгоҳ аз ҳисоби буҷа 
гузаронида мешавад.

46.Шумораи тафтиши қабули аспирантоне, ки аз ҳисоби буҷа 
таҳсил менамоянд аз тарафи вазорат ва сохторҳое муайян 
мешаванд, ки пешбарии оноро дорад.

47.0мада намудани аспирантони аз шумораи тафтишӣ зиёд ба 
тарзи шартномавӣ бо супоридани музди таҳсил аз тарафи 
шахсони воқеъӣ ва ҳуқуқй гузаронида мешавад.

48. Аспирантоне, ки аз ҳисоби буҷа дар аспирантураи рӯзона 
таҳсил менамоянд, бо стипендияи дар ҳаҷми муқарраргардида 
таъмин карда мешаванд ва ба шахсоне, ки аз шаҳру ноҳияҳои 
дурдаст мебошанд,бо хобгоҳ таъмин карда мешаванд.

49. Ба аспирантон ба тартиби муқарраршуда стипендияҳои 
давлатӣ, стипендияи донишгоҳ ва ё дигар муассиса - 
ташкилоти илмӣ дар асоси Шӯрои олимон аз ҳисоби маблағи 
ғайрибуҷавй таъин карда мешавад.
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50. Дар ҳолати мувофиқат намудани фаъолияти аспирант ба 
талаботи зерин бо назардошти имкониятҳои молиявии 
донишгоҳ ба аспирантони соли 1, 2, ва 3, ки тариқи буҷавӣ 
таҳсил менамоянд, соле як маротиба дар ҳаҷми ду стипендияи 
давлатии буҷавӣ ҳамчун кӯмакпулй бо мақсади харидорӣ 
намудани адабиёту лавозимоти таълимӣ муқаррар карда 
мешавад:

• пурра иҷро намудани нақшаи инфиродии аспирантура;

• супоридани имтиҳонҳои номзадӣ аз фанни ихтисос;

• корҳои илмию тадқиқотии худро дар мавзӯъҳои 

муштарак иҷро карда бошад;

• анҷоми корҳо оид ба рисола ва пешниҳоди он ба шӯъбаи 

илм ва инноватсия барои хулосабарорй;

• дар охири ҳар як соли таҳсили хониш гузаштани 

атестатсия;

• иштирок ва бо маърӯзаҳо баромад кардан дар 

конфронсҳо;

• пешниҳодҳои навоварй ва патентҳо;

• мақолаҳо ба забони давлати дар маҷаллаи “Авҷи Зуҳал”;

• мақолаҳо дар маҷаллаҳои КАО;

• тавсифнома аз ҷониби роҳбари илмӣ;

• бо назардошти имкониятҳои молии донишгоҳ(маблағи 

махсус);

• пешниҳоди шӯъбаи аспирантура барои гирифтани 

стипендия.
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51. Музди меҳнати роҳбарони илмии аспирантон аз ҳисоби 100
соат ба як аспирант дар як сол гузаронида шавад.

52. Донишҷӯёне, ки дар аспирантура таҳсил менамоянд, 
имтиҳонҳои номзадии худро аз фанни таърихи илм ва фалсафа, 
забони хориҷӣ бо барномаи тасдиқ намудаи Вазорати маориф 
ва илми ҶТ ва барномаи фаъолият доштаи донишгоҳ 
метавонанд супоранд.

53. Барномаи имтиҳонҳои номзадй ва саволҳои имтиҳонот 
новобаста аз фан дар муддати 5 сол гузаронида мешаванд.-

54. Давр ҳолати гузаштани муддати барнома саволҳои имтиҳонот 
ба тарзи муқарраршуда аз назар гузаронида мешавад.

55. Имтиҳони номзадй аз ихтисос аз рӯи барномае, ки аз ду қисм 
иборат аст, супорида мешавад:

• барномаи минимуми ихтисос, ки аз тарафи соҳаҳои 
мувофиқи ташкилотҳо тавсия шудаанд ва бо Вазорати 
маориф ва илми ҶТ, Вазорати маорифи умумӣ ва касбии 
Федератсияи Россия дар шакли муқарраргардида тасдиқ 
гардидаанд;

• барномаи махсус, ки аз тарафи соҳаҳои мувофиқи 
зерсохторҳо (кафедраҳо, шӯъбаҳо, секторҳо, 
лабораторияҳо)-и донишгоҳ ва дар шакли 
муқарраргардида тасдиқ шудаанд.

56.Имтиҳонҳои номзадӣ аз фанни ихтисос дар донишгоҳ ва 
дигар муассисаҳои илмӣ, ташкилотҳои Вазорати 
тандурустй ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон , АИ ҶТ, ки доир ба ҳамин ихтисос 
аспирантура доранд.
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57. Супоридани имтиҳонҳои номзадӣ аз фанни таърих ва 
фалсафаи илм дар донишгоҳ, мактабҳои олие, ки 
кафедраҳои мустақили фалсафа доранд, АИ ҶТ, 
Донишкадаи фалсафае, ки дорои кафедра бо ду омӯзгор 
мебошад хамчунин муассисаҳои илмӣ ва ташкилотҳое, ки 
доир ба ҳамин ихтисос аспирантура доранд.

58. Шартҳои асоси дар ин раванд:

• яке аз имтиҳонгирандагон бояд доктори илми фалсафа 
бошад;

• дигар имтиҳонгиранда бояд номзади илми фалсафа 
бошад.

59. Шахсоне, ки аз фанни таърих ва фалсафаи илм ихтисос 
доранд, аз ин фан дар мактабҳои олй ва муассисаҳои илмӣ, 
ташкилотҳое, ки доир ба ҳамин ихтисос аспирантура 
доранд, имтиҳонҳои номзадии худро месупоранд.

60. Имтиҳонҳои номзадӣ аз фанни забони хориҷӣ, ки барои 
омода намудани рисолаи илмӣ лозим аст, дар донишгоҳ, 
АИ ҶТ, мактабҳои олӣ ва муассисаҳои илмӣ, ташкилотҳое 
супорида мешаванд, ки доир ба ҳамин ихтисос аспирантура 
доранд.

61. Шахсоне, ки аз забони хориҷӣ ихтисос доранд, дар 
донишгоҳ, АИ ҶТ, мактабҳои олй ва муассисаҳои илмй, 
ташкилотҳое, ки доир ба ҳамин ихтисос аспирантура 
доранд, имтиҳонҳои номзадии худро месупоранд.

62. Имтиҳонҳои номзадӣ аз фанни таърих ва фалсафаи илм, 

забони хориҷй аз рӯи барномаи таълимие, ки аз ҷониби 

Вазорати маориф ва илми ҶТ тасдиқ шудаанд, супорида 

мешаванд.
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63. ДДТТ бо тавсияи дигар ташкилотҳое, ки ҳуқуқи қабули 

имтиҳонҳои номзадиро аз рӯи иҳтисосҳои мувофиқи 

имтиҳонҳои номзадй доранд, имтиҳонҳои номзадиро аз 

аспирантон ва унвонҷӯён метавонад қабул намояд.

64. Бо сарварии муовини ректор оид ба илм ва иноватсия 

комисссия оид ба қабули имтиҳонҳои номзадй аз рӯи ҳама 

ихтисосҳо ташкил карда мешавад.

65. Раиси комиссия аз ҳисоби кадрҳои баландихтисоси илмй ва 

илмию педагогй, роҳбарони илмии аспирантон аъзоёни 

комиссияи имтиҳониро таъин менамояд.

66. Агар дар нишасти имтиҳони номзадй на камтар аз ду 

мутахассиси касбии имтиҳони қабулшуда ва як доктори 

илм бошад, комисссия метавонад имтиҳонҳои номзадиро 

қабул намояд.

67. Агар дар кафедраи фалсафа доктори илми фалсафа 

набошад, ба аъзои комиссия оид ба қабули имтиҳонҳои 

номзадӣ аз фанни таърих ва фалсафаи илм ҳамчун фанни 

умумиилмӣ, докторони илми таърих, иқтисодӣ, сиёсй ва 

ҷомеашиносӣ, ки дар ин кафедра фаъолият менамоянд, 

метавонанд қабул шаванд.

68. Ба аъзои комиссия оид ба қабули имтиҳонҳои номзадӣ аз 

фанни забони хориҷӣ намояндагони кафедраҳои дигар 

мактабҳои олй ва зерсохторҳои муассисаҳои илмӣ,

13



МУАССИСАИ ДАВЛАТИИ ТАЪЛИМИИ
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ташкилотҳо оид ба иҳтисоси имтиҳонсупоранда, дорои 

номзади илмӣ ва забони хориҷӣ, метавонанд қабул шаванд.

69. Ҳангоми қабули имтиҳонҳои номзадй аъзоёни Шӯрои 

диссертатсионии донишгоҳ, ректор, муовини ректор, декан, 

намояндагони Вазорат ё сохторе, ки донишгоҳ тааллуқ 

дорад, метавонанд иштирок намоянд.

70. Ректори донишгоҳ муддат ва давомнокии сессияро таъин 

менамояд.

71. Дар ҳолати пешниҳод шудани рисолаи илмӣ ба Шӯрои 

диссертатсионй, ба тарзи истисно дар муддати берун аз 

сессия имтиҳони номзадй метавонад қабул шаванд.

72. Шӯъбаи илм ва инноватсияи донишгоҳ оид ба вақт ва ҷои 

гузаронидани имтиҳон имтиҳонсупорандаро огоҳ менамояд.

73. Комиссияи имтиҳонӣ имтиҳонҳои номзадиро аз рӯи 

билетҳо, ки дар Шӯрои координатсионии илмии шӯъбаи илм 

ва инноватсияи донишгоҳ тасдиқ шудаанд, гузаронида 

мешаванд. Барои омода намудани ҳисоботи унвонҷӯи 

номзади илмӣ варақаи имтиҳониро истифода мебарад, ки 

баъди қабули имтиҳон дар муддати як сол дар шӯъбаи илм 

ва иноватсия нигоҳ дошта мешавад.
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74. Ба ҳар як унвонҷӯи номзади илмӣ протоколи қабули 

имтиҳони номзадӣ пур карда мешавад, ки дар он саволҳои 

билет ва саволҳои аъзоёни комиссия, ки ба унвонҷӯй дода 

шудааст, навишта мешаванд.

75. Сатҳи дониши унвонҷӯи номзади илмӣ “аъло”, “хуб”, 

“қаноатбахш”, “ғайриқаноаибахш” баҳгузор карда 

мешавад.

76. Протоколи қабули имтиҳони номзадиро аъзоёни комиссия, 

шаркатварзидагон дар имтиҳон бо нишони дараҷаи илмӣ, 

номзади илмй, вазифаи ишғолнамуда ва ихтисоси мувофиқи 

ихтисоси кормандони илмй имзо мемонанд.

77. Протоколҳои нишасти комиссияи имтиҳонй баъди аз 

ҷониби Ректори донишгоҳ тасдиқ шудан, дар ҷои 

супоридани имтиҳони номзадӣ нигоҳ дошта мешаванд.

78,Оид ба супоридани имтиҳони нозадӣ шаҳодатнома дода 

мешавад, баъди супоридани имтиҳони сеюм-шаҳодатнома 

оид ба супоридани имтиҳонҳои номзадии дар пеш буда бо 

шаҳодатномаи ягона иваз карда мешавад.

79.Дар ҳолати наомадани унвонҷӯй ба имтиҳони номзадй бо 

сабабҳои узрнок, бо розигии Ректор ӯ метавонад ба 

супоридани имтиҳон дар давоми сессия рухсат дода шавад.
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80. Аз нав супоридани имтиҳони номзади дар давоми як сессия 

рухсат дода намешавад.

81. Апеллятсияи унвонҷӯёни номзадӣ оид ба норозигӣ бо 

қарори комиссияи имтиҳонй дар шакли ариза ба номи 

ректори донишгоҳ дар муддати панҷ рӯз аз рӯзи 

супроридани имтиҳон қабул карда мешавад.

82. Шаҳрвандони дигар давлатҳо имтиҳони номзадиро. дар 

асоси шартнома месупоранд.
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