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НИЗОМНОМАИ 

Шўрои занон ва духтарони 

Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи 

Абўалї ибни Сино 

1. Муќаррароти умумї. 

Шўрои занон ва духтарони ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино 

(минбаъд Шўро) дар асоси Низомномаи Кумитаи кор бо занон ва оилаи 

назди Њукумати Љумњурии Тољикистон, Ойинномаи ДДТТ ба номи 

Абўалї ибни Сино аз њисоби занон ва духтарони фаъоли Донишгоњ 

таъсис дода шуда, барои татбиќ ва амалисозии Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи тадбирњои баланд бардоштани маќоми зан дар 

љомеа» дар ќаламрави Донишгоњи тиббї фаъолият менамояд. 

Маљлиси Шўрои занон њар моњ як маротиба гузаронида мешавад. 

Шўрои занон бо Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати 

Љумњурии Тољикистон, шўъбаи кор бо занони шањри Душанбе, шўъбаи 

кор бо занони ноњияи Исмоили Сомонї ва дигар Шўроњои занони 

макотиби олии Љумњурии Тољикистон њамкорї менамояд. 

Низомномаи Шўрои занони Донишгоњро ректори донишгоњ 

тасдиќ мекунад. 

 

2. Вазифа ва уњдадории Шўро. 

2.1. Шўро масъалањои асосиро мавриди баррасї ќарор дода, иљрои 

наќшаи корї ва њисоботњои раиси занони факултањоро 

мешунавад. 

2.2. Шўро фаъолияти раисони занони факултањоро бањри баланд 

намудани мавќеи зан дар љомеа ва фароњамовардани шароитњо 

барои тарбияи донишљўён равона месозад. 

2.3. Дар якљоягї бо Кумитаи кор бо занон ва оилаи назди Њукумати 

Љумњурии Тољикистон, шўъбаи кор бо занони шањри Душанбе, 

шуъбаи кор бо занони ноњияи Исмоили Сомонї ва шўроњои 



занони донишгоњњои ЉТ бењтар намудани њифзи иљтимоии 

занону донишљўдухтаронро баррасї намуда, аз њукуматњои 

мањаллї барои иљро ва татбиќи барномањо имтиёзњоро талаб 

менамояд. 

 

3. Њайати Шўро ва ташкили кори он. 

3.1. Њайати Шўро на камтар аз 13 нафар иборат мебошад. Ба 

њайати он раиси Шўро, муовини раис ва занони фаъоли 

донишгоњ дохил карда мешаванд. 

3.2. Аз байни њайати Шўро тибќи њуќуќњои дар Низомнома омада 

метавонад ба Шўро таѓйирот дарорад. 

3.3. Шўро фаъолияти худро тибќи наќшаи кории аз тарафи ректори 

донишгоњ тасдиќшуда ба роњ мемонад. 

3.4. Дар мавриди зарурї ба љаласаи Шўро роњбари донишгоњ, занони 

фаъоли собиќадор ва дигар шахсони дахлдор даъват карда 

мешаванд, онњо њуќуќи овоздињї надоранд. 

3.5. Ќарори Шўро њамон ваќт салоњият пайдо мекунад, ки агар дар 

маљлис аз се ду њиссаи аъзои он иштирок дошта бошанд ва овоз 

дињанд. 

3.6. Раиси Шўро дар назди аъзои он оид ба фаъолияти кориаш соле як 

маротиба њисобот медињад. 

3.7. Аъзои Шўро њуќуќ доранд, ки дар маљлиси Раёсат масъалагузорї 

намоянд. 

3.8. Раиси Шўрои факултетиро интихоб намояд. 

3.9. Рафти љамъомад ва маљлисњои Шўрои занон аз љониби котиби он 

дар шакли суратљаласа тартиб дода шавад. 

3.10. Хуљљатњои Шўро барои нигањдорї ба бойгонї супорида 

мешаванд. 

 

4. Њуќуќ ва ўњдадорињои Шўро. 

Шўро чун воњиди таркиби сохтори ДДТТ ба номи Абўалї ибни 

Сино њуќуќ дорад: 

4.1. Ба Шўрои олимони донишгоњ масъалањои марбут ба занон ва 

донишљўдухтаронро барои баррасї пешнињод намояд. 

4.2. Иљрои ќарорњои Шўрои олимони Донишгоњ, ки ба масъалаи 

занон ва донишљўдухтарон вобастааст, таъмин ва назорат кунад. 

4.3. Манфиатњои занон ва духтарони донишгоњро дар љаласањои 

Шўрои олимон њимоя намояд. 



4.4. Бо маќсади амалї гардонидани барнома ва лоињањои марбут бо 

њаёти духтарони донишљў Шўроњо ва ё гуруњњои эљодї ташкил 

намоянд. 

4.5. Дар ташкил ва баргузории чорабинињои маърифатї, фарњангї, 

сиёсии донишгоњ ва берун аз он иштирок кунанд. 

4.6. Дар мавридњои зарурї ва дар љараёни њалли вазифањои худ аз 

моликияти Донишгоњ ва барномањое, ки аз тарафи ташкилотњои 

занон ва духтарон ќабул гардидаанд, истифода барад. 

 

5. Ќатъи фаъолияти Шўро. 

5.1. Фаъолияти Шўро дар асоси ќарори Шўрои олимони Донишгоњи 

давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино ва 

ќарори суд ќатъ мегардад. 

 

 


