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 «Низомнома»-и Шўрои донишљўёни хобгоњи Донишгоњи давлатии 

тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино дар асоси Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти касбии баъд 

аз муассисаи олии таълимї», Низомномаи Шўрои донишљўёни 

муассисаи тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон, Оинномаи 

донишгоњ ва Низомномаи хобгоњи ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино 

тањия шудааст. 

I. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 
 

1.1. Шўрои донишљўёни хобгоњи ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино 

маќоми доимоамалкунанда, дастаљамъї ва худидоравї буда, 

манфиатњои донишљўёнро тавассути расидан ба њадаф ва татбиќ 

намудани вазифањои дар њамин Низомнома пешбинишуда њифз 

менамояд. 

1.2. Шўрои донишљўён бо маъмурияти донишгоњ ва хобгоњи Донишгоњи 

давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино, зерсохторњои 

он оид ба масоили гуногуни марбут ба манфиатњои донишљўён дар 

робитаи доимї буда, дар фаъолияти худ ќонунњои амалкунандаи 

Љумњурии Тољикистон, Оинномаи донишгоњ, дастуру супоришњои 

раёсати донишгоњ ва факултетњои он, инчунин муќаррароти њамин 

Низомномаро ба роњбарї мегирад. 

1.3. Шўрои донишљўёни хобгоњ аз љумлаи донишљўёни фаъоли 

ќобилияти ташкилотчигидошта ва бо таљриба, ки бо тавсияи шуъбаи 

тарбия ва фарњанг, созмонњои љамъиятии донишгоњ (шуъбаи кор бо 

љавонон, Кумитаи иттифоќи касабаи донишљўён, Шўрои занон ва 

духтарони донишгоњ) аз љониби масъулони факултет оид ба тарбия дар 

маљлиси умумии донишљўёне, ки дар хобгоњ истиќомат мекунанд, ба 

муњлати як сол интихоб карда мешавад. 

1.4. Фаъолияти Шўрои донишљўёни хобгоњи ДДТТ ба номи Абўалї ибни 

Сино тибќи Низомномаи мазкур аз рўи наќша-чорабинињои тарбиявии 

донишгоњ ва наќшаи кори Шўрои донишљўёни хобгоњ ба роњ монда 

мешавад. 

1.5. Шўрои донишљўёни хобгоњ бо маќсади васеъ љалб намудани 

истиќоматкунандагони хобгоњ ба чорабинињои иљтимої - маишї, 

маърифатї - оммавї, солимї, фарњангї - фароғатї, дуруст ба роњ 

мондани тарзи њаёти солим, бењтарсозии шароитњои зист ва хизмати 

маишї, ёрию њамкорї ба раёсати донишгоњ дар роњандозии наќша-

чорабинињо, ташкил карда мешавад. 



1.6. Мудирони хобгоњњои ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино 

вазифадоранд, ки барои фаъолияти Шўрои донишљўёни хобгоњ шароити 

мусоид фароњам оваранд. 

1.7. Муовинони декан оид ба корњои тарбиявии факултетњо 
вазифадоранд, ки назорат ва санљиши иљрои наќшаи корњои ѓоявї - 
тарбиявиро дар хобгоњњо таъмин намуда, ба Шўрои факултетии кор дар 
хобгоњњо роњбарї намоянд. 

 
 II. МАЌСАД, ВАЗИФА ВА УЊДАДОРИЊОИ ШЎРОИ  

ДОНИШЉЎЁНИ ХОБГОЊ 

 
2.1. Маќсади асосии фаъолияти Шўрои донишљўёни хобгоњ: 
➢ ташкили худидоракунии донишљўён ва намояндагии манфиатњои 

онњо дар давоми тањсилашон дар хобгоњи ДДТТ ба номи Абўалї 
ибни Сино ба маќсади татбиќи нисбатан пурраи потенсиали эљодї, 
ташкилї ва илмии онњо; 

➢ њимоя аз њуќуќ ва манфиатњои умумии донишљўёни хобгоњи ДДТТ 
ба номи Абўалї ибни Сино; 

➢ иштирок дар идоракунии мањфилњо ва озмунњо аз номи љамъияти 
донишљўён тибќи шартњои дар Оинномаи донишгоњ пешбинишуда; 

➢ ташаккулдињї ва њифзи анъанањои ДДТТ ба номи Абўалї ибни 
Сино; 

➢ њамкорї бо ташкилоти худидоракунии донишљўёни донишгоњї ва 
факултетњои ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино; 

➢ мусоидат ба њамкории созанда оид ба масъалањои ташкили сўњбату 
вохўрињои судманд байни донишљўён, роњбарияти донишгоњ, 
кураторон ва омўзгорони кафедрањо; 

➢ амалї сохтани пешнињодњо ва пешбурди афкору андеша ва лоињањои 
онњо, кўмак ба донишљўён дар татбиќи имконоти таълимї, эљодї, 
ташкилї, илмї ва варзишї; 

➢ мусоидат дар истифодаи технологияњои нав, гузаронидани мањфилу 
озмунњои касбї, эљодї, њунармандї, фарњангї, варзишї дар байни 
донишљўёни хобгоњњо; 

➢ мустањкам кардани интизом ва болобарии фарњанги умумии 
донишљўён; 

2.2. Вазифањои Шўрои донишљўёни хобгоњ: 
➢ њамкорї бо муовинатњои таълиму тарбия, Кумитаи иттифоќи 

касабаи донишљўён, шуъбаи кор бо љавонон ва Шўрои занон ва 
духтарони донишгоњ оид ба масоили густариши љалб донишљўёни 
хобгоњ ба иштирок дар мањфилњои илмї, семинарњо, инчунин, 
озмунњои эљодию илмии донишљўён, олимпиадањо ва ѓайра; 

➢ тањлил, љамъбаст ва коркарди пешнињодњои донишљўён оид ба 
такмили пояи моддию техникии толорњои хониш, толорњои 
фароѓатї - истироњатї, майдончањои варзишї ва ѓайра; 

➢ ташкил ва гузаронидани чорабинињои фарњангиву оммавї; 
➢ ташкил ва гузаронидани мусобиќањои варзишї; 



➢ љалб намудани донишљўёни хобгоњ барои иштирок дар фестивалњои 
дохилї, байни муассисањои тањсилоти олии касбї ва дигар 
чорабинињои фарњангиву фароѓатї; 

➢ огоњсозии донишљўёни хобгоњ дар бораи чорабинињои дохили 
ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино ва берун аз он; 

➢ кўмак дар ташкили чорабинињои дохилии донишгоњ; 
➢ огоњсозии донишљўён дар бораи фаъолияти љамъиятї дар донишгоњ. 
 

III. СОХТОРИ ШЎРОИ ДОНИШЉЎЁНИ ХОБГОЊ 

 
3.1. Сохтори худидоравии Шўрои донишљўёни хобгоњи донишгоњи 

давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино: 
➢ маќоми олии роњбарикунанда – љаласаи донишљўёни хобгоњ; 
➢ маќомоти муштараки роњбарикунанда – Раёсати Шўрои 

донишљўёни хобгоњ ва бахшњои сохтори Шўрои донишљўён, ки аз 
љониби аъзои Раёсати Шўрои донишљўён роњбарї карда мешаванд; 

➢ маќомоти фардии роњбарикунанда – раиси Шўрои донишљўён ва 
котиби Шўрои донишљўёни хобгоњ; 

➢ маќоми муваќќатии Шўрои донишљўён – комиссияњо ва гурўњњои 
корї. 

3.2. Маќоми олии роњбарикунандаи Шўрои донишљўён чаласаи 
донишљўёни хобгоњи донишгоњ ба њисоб меравад, ки бо маќсади 
ташаккули маќомоти худидоракунии донишљўён дар давоми як моњ 
на кам аз як маротиба баргузор мегардад. 

3.4. Тамоми донишљўён барои интихоб кардан ва интихоб шудан дар 
Шўрои донишљўёни хобгоњ ва иштирок доштан дар фаъолияти он 
њуќуќ доранд. Бо ташаббуси теъдоди на камтар аз 7-13 нафар узви 
Шўрои донишљўёни хобгоњ метавонад љаласаи ѓайринавбатии 
хобгоњро даъват намояд. 

3.5. Ба салоњияти љаласа тааллуќ дорад: 
➢ шунидани њисоботи солонаи раиси Шўрои донишљўёни хобгоњ, 

роњбарони бахшњо – аъзои Раёсати Шўрои донишљўён; 
➢ интихоби раиси Шўрои донишљўён; 
➢ интихоби котиби Шўрои донишљўён; 
➢ муайян сохтани самтњои фаъолияти Шўрои донишљўён мувофиќи 

маќсад ва вазифањое, ки дар ќарор омадааст; 
➢ ташаккули бахшњо (сектор) ва муайянкунии доираи фаъолияти онњо 

тибќи нишондоди раиси Шўрои донишљўён бо назардошти самтњои 
фаъолияти Шўрои донишљўёни хобгоњњо; 

➢ интихоби раисони бахшњои (секторњо) Шўрои донишљўёни 
хобгоњњо; 

➢ ќабули ќарор дар бораи пеш аз муњлат ќатъ намудани ваколатњои 
раис, котиб, аъзои Раёсати Шўрои донишљўёни хобгоњњо; 

➢ ќабули ќарор дар бораи ворид гардидани таѓйироту иловањо ба 
Низомномаи дохилии Шўрои донишљўёни хобгоњњои донишгоњ; 

 



IV. РАИСИ ШЎРОИ ДОНИШЉЎЁН 

 
4.1. Раиси Шўрои донишљўён – узви Шўрои донишљўён буда, бо 
овоздињии аксарияти муќаррарии иштироккунандагони љаласаи 
донишљўён интихоб карда мешавад. Дар сурати мављудияти якчанд 
номзад овоздињии пинњонї гузаронида мешавад. Раиси Шўрои 
донишљўёни хобгоњ ба муддати як сол интихоб мешавад. Раиси Шўрои 
донишљўён аз љумлаи омўзгорони љавон ё донишљўёни фаъол интихоб 
карда мешавад. 
4.2. Њангоми њузур надоштани раиси Шўрои донишљўёни хобгоњ 
ваколатњои ў ба дўши муовини раиси Шўрои донишљўёни хобгоњ 
вогузор мешавад. Муовини раиси Шўрои донишљўён аз љониби раиси 
Шўрои донишљўёни аз њисоби аъзои Шўрои донишљўёни хобгоњ таъин 
мегардад. 
4.3. Вазифањои Раиси Шўрои донишљўёни хобгоњ: 
➢ фаъолияти кории Шўрои донишљўёнро ташкил ва роњбарї мекунад; 
➢ ба фаъолияти Раёсати Шўрои донишљўён роњбарї мекунад; 
➢ вазифањоро байни роњбарони бахшњо (сектор) - и донишљўён таќсим 

мекунад; 
➢ аз номи Шўрои донишљўён дар муносибат бо маъмурияти донишгоњ, 

факултетњо, ташкилотњои љамъиятї ва воситањои ахбори омма 
баромад мекунад; 

➢ барои тасдиќи Раёсати Шўрои донишљўён наќшаи умумии фаъолияти 
Шўрои донишљўёни хобгоњро пешнињод мекунад; 

➢ љаласањои Раёсати Шўрои донишљўёнро сарварї мекунад, 
масъалањои дар љаласа баррасишавандаро тањия месозад; 

➢ ќарору суратљаласањои Раёсати Шўрои донишљўёнро имзо мекунад; 
➢ љаласањои Раёсати Шўрои донишљўёнро даъват мекунад; 
➢ номзадњои роњбарони бахшњоро барои тасдиќ дар љаласа пешнињод 

менамояд; 
➢ муовини раиси Шўрои донишљўёни хобгоњро таъин мекунад; 
➢ ба роњбарони зерсохторњои тобеи Шўрои донишљўёни хобгоњ 

супориш медињад; 
➢ вазифањои дигарро, ки тибќи њамин Низомнома ба дўши ў вогузор 

шудаанд, иљро мекунад.  
4.4. Дар сурати аз ўњдаи иљрои вазифањо набаромадани раиси Шўрои 
донишљўёни хобгоњ, дар љаласаи Шўрои донишљўёни хобгоњ аз ў њамаи 
вазифа ва ваколатњо бардошта шуда, то баргузоршавии љаласа 
иљрокунандаи вазифаи раиси Шўрои донишљўёни хобгоњ аз љумлаи 
аъзои Шўрои донишљўёни хобгоњ интихоб карда мешавад. 

 
V. АЪЗОГЇ БА ШЎРОИ ДОНИШЉЎЁН 

 
Маќомоти Шўрои донишљўён аз љумлаи аъзои он ташкил карда 

мешавад. Њамаи донишљўёни хобгоњ узви Шўрои донишљўён мебошанд. 
Узвият ба аъзогии Шўрои донишљўёни хобгоњ дар асоси аризаи шахсї, 



ки ба номи раиси Шўрои донишљўёни хобгоњ пешнињод шудааст, дар 
љаласаи Шўрои донишљўёни хобгоњ баррасї мегардад. 
5.1. Узви Шўрои донишљўён уњдадор аст дар кори он иштирок намояд ва 
њуќуќ дорад, ки ба вазифањои роњбарикунандаи Шўрои донишљўёни 
хобгоњ интихоб шавад, супоришњои онро иљро намояд ё сабабњои иљро 
нагардидани супоришњоро ба љаласаи Раёсати Шўрои донишљўёни 
хобгоњ пешнињод намояд. 
5.2. Аз њайати узви Шўрои донишљўёни хобгоњ баромадан дар асоси 
аризаи шахсї, ки ба унвони раиси Шўрои донишљўёни хобгоњ ирсол 
мешавад, сурат мегирад. Раёсати Шўрои донишљўён њуќуќ дорад барои 
хориљ намудани узви Шўрои донишљўёни хобгоњ ќарор ќабул намояд. 
5.3. Шўрои донишљўён њуќуќ дорад бо ќарори худ унвони «Узви фахрии 
Шўрои донишљўён»-ро барои донишљўён ва шахсони дигари фаъол, ки 
дар татбиќи вазифањо ва маќсадњои Шўрои донишљўёни хобгоњ 
сањмгузорї намудаанд, дињад. 

 
VI.МУЌАРРАРОТИ ХУЛОСАВЇ 

 
6.1. Шўрои донишљўёни ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино њуќуќ дорад, 
ки мувофиќи тартиби муќарраргардида пояи моддии хобгоњи 
донишгоњро барои ташкили фаъолияти худ мутобиќи њамин Низомнома 
истифода намояд. 
6.2. Бањсњои дохилї, ки имкони бартараф кардани онњо дар њамин 
Низомнома пешбинї нашудааст, аз љониби Раёсати Шўрои донишљўёни 
хобгоњ, декани факултет, муовинони ректор ва ректори ДДТТ ба номи 
Абўалї ибни Сино баррасї ва њал карда мешаванд. 
6.3. Таѓйиру иловањо ба Низомномаи мазкур дар асоси ќонунгузории 
Љумњурии Тољикистон ва ќарори Шўрои олимони ДДТТ ба номи 
Абўалї ибни Сино ворид карда мешавад. 
6.4. Фаъолияти Низомномаи мазкур дар асоси ќонунгузории Љумњурии 
Тољикистон ва ќарори Шўрои олимони ДДТТ ба номи Абўалї ибни 
Сино ќатъ карда мешавад. 


