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(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 2009, № 5, мод. 338) 

 

Қонуни мазкур сижсати давлатро дар соцаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк муқаррар ва ба танзим дароварда, барои 

таъмини цуқуқцои конститутсионии цар як шахс ҷицати даржфти тацсилоти олии 

касбк шароит фароцам меоварад. 

 

БОБИ 1. 

МУҚАРРАРОТИ УМУМК 

 

Моддаи 1. Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи тацсилоти 

олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

 

Қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ба Конститутсияи (Сарқонуни) 

Ҷумцурии Тоҷикистон асос жфта, аз Қонуни мазкур, дигар санадцои меъжрии 

цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон, инчунин санадцои цуқуқии байналмилалие, ки 

Тоҷикистон онцоро эътироф намудааст, иборат мебошад. 

 

Моддаи 2. Мафцумцои асоск 

 

Мафцумцои асосие, ки дар Қонуни мазкур истифода мешаванд: 

- аккредитатсия - тартиби муайян намудани мақоми муассисаи таълимк дар 

пешбурди фаъолияти таълимк мутобиқи стандартцои тацсилоти олии касбк; 

- аспирант – мутахассиси дорои маълумоти олии касбк ж магистрк, ки бо мақсади 

тацияи рисола ва омодагк барои даржфти дараҷаи номзади илм дар аспирантураи 

муассисаи тацсилоти олии касбк, муассисаи илмк ва ж муассисаи тацсилоти касбии баъд 

аз муассисаи олии таълимк тацсил мекунад; 

- аттестатсия - тартиби муқаррар кардани мувофиқати мазмун, сатц ва сифати 

омодагии хатмкардагони муассисаи олии таълимк ба талаботи стандартцои давлатии 

таълимии тацсилоти олии касбк аз рӯи соцацои таълим (ихтисос); 

- аттестатсияи ницоии давлатии донишҷӯ - тартибест, ки дараҷаи фарогирии 

донишҷӯро ба стандарти цатмии давлатии сатци марбутаи таълим муайян намуда, аз рӯи 

натиҷаи он ба донишҷӯ цуҷҷати дорои тацсилоти дахлдор дода мешавад;  

- бакалавр - дараҷаи аввали тацсилоти олии касбк буда, шахси дорои ин тацсилот 

доир ба назария ва амалияи самти ихтисосаш дониш, малака ва мацорати касбк цосил 

менамояд;  

- бозомӯзии касбк – даржфти дониш, мацорат, малака ва васеъ намудани тахассус 

бо мақсади мутобиқ гардидан ба шароити нави иқтисодиву иҷтимок аз рӯи барномацои 

таълимк, ки омӯзиши фанцои алоцида, қисматцои муайяни илм, техника ва технологияи 

барои иҷрои фаъолияти касбк зарурро дар бар мегирад; 

- доктори PhD, доктор аз рӯи ихтисос - дараҷаи олии академк, ки ба шахсони 

барномаи касбии докторантураро аз рӯи ихтисоси муайян аз бар намудаанд, дода 

мешавад; 

- докторант - шахсе, ки социби дараҷаи илмии номзади илм буда, барои даржфти 

дараҷаи доктори илм ба докторантура қабул шудааст; 
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- донишҷӯ - шахсе, ки тибқи тартиби муқарраршуда ба муассисаи тацсилоти олии 

касбк қабул гардидааст ва дар шӯъбацои рӯзона, шабона, ғоибона ж бо мақсади даржфти 

дараҷаи муайяни тацсилот ва ихтисос ба тариқи экстернат тацсил мекунад; 

- ихтисос - маҷмӯи дониш ва мацорату малака, ки бо роци омӯзиши цадафнок ва 

таҷрибаи корк цосил шуда, барои навъи муайяни фаъолият зарур мебошанд ва бо 

цуҷҷатцои мувофиқ дар бораи тацсилот тасдиқ карда мешаванд; 

- иҷозатномадицк - тартиби эътироф кардани имконоти муассисаи тацсилоти 

олии касбии шакли муайян барои оғози фаъолияти таълимк, ки ба  гирифтани 

тацсилоти олии касбк  ва ихтисос мутобиқи талаботи стандартцои тацсилоти олии касбк, 

инчунин талаботи давлатк оид ба таъминоти кадрк, илмию методк ва моддию техникк 

алоқаманд аст;  

- касб - намуди асосии шуғл ва фаъолияти мецнатии инсон буда, бо цуҷҷати марбут 

ба тацсилот тасдиқ мегардад;  

- курсант - шахсе, ки бо тартиби муқарраршуда ба муассисаи тацсилоти олии 

касбии царбк (ва ж махсус) қабул гардидааст ва барои ба дараҷаи муайяни тацсилот ва 

ихтисос социб шудан тацсил мекунад; 

- магистр - дараҷаи тацсилоти олии касбк, ки баъди супоридани имтицони 

давлатк ж цимояи рисолаи магистрк ба хатмкунандагони муассисацои тацсилоти олии 

касбк дода мешавад. Магистр, асосан ба соцаи муайяни илм машғул шуда, корцои илмию 

тацқиқотк мебарад ва аз рӯи ихтисос дар муассисацои таълимк, илмк ва дигар вазифацое, 

ки ба сатци тацсилоти ӯ мувофиқанд, кор мекунад; 

- мазмуни таълим - сохтор, мундариҷа ва цаҷми барномаи таълимиест, ки азхуд 

намудани он ба шахс имкони даржфти тацсилоти олии касбк ва ихтисоси муайянро 

таъмин менамояд;  

- муассисаи тацсилоти олии касбк - муассисаи таълимк, таълимии илмк, ки 

барномаи таълимии касбии тацсилоти олиро аз рӯи стандарт ва самти муайяни таълим 

ва маърифату тахассус татбиқ менамояд, таълиму тарбия ва тайжрии касбии 

шацрвандонро вобаста ба майлу хоциш, қобилият ва талаботи меъжрии соцаи тацсилоти 

олии касбк таъмин мекунад, инчунин фаъолияти илмк ва илмию техникиро амалк 

мегардонад; 

- муассисаи тацсилоти олии касбии давлатк - муассисаи олии таълимие, ки аз 

ҷониби давлат таъсис дода шуда, аз буҷети давлатк ж дигар манбаъцо маблағгузорк 

мешавад ва ба мақоми ваколатдори Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тобеъ мебошад; 

- муассисаи тацсилоти олии касбии ғайридавлатк - муассисаи олии таълимие, 

ки ба моликияти ғайридавлатк ва хусуск асос жфта, ба муассис (муассисон) тобеъ аст; 

-  мутахассис - шахсе, ки социби тацсилоти олии касбк буда, доир ба назария ва 

амалияи самти ихтисосаш дониш, малака ва мацорати касбиро социб шудааст ва барои 

иҷро намудани кори илмк қобилият дорад; 

- низоми кредитии таълим – низоми бацодиции миқдорк ба мазмуни 

барномацои таълим ва натиҷацои азхудкунии онцо мебошад. Кредит (ж соати 

кредитк) ин меъжри вақтест, ки барои омӯзиши фанни таълимк цар цафта дар 

давоми як семестр сарф мешавад ва дар сурати бомуваффақият супоридани 

имтицон аз ин фан донишҷӯ ба ин кредит (ж кредитцо) социб мегардад; 
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- озодии академк - озодии бажни мазмуни таълим аз рӯи салоцдиди худ дар 

доираи барномацои таълимк, интихоби мавзӯъ барои тацқиқоти илмк ва цалли он бо 

методцои худ, инчунин озодии омӯзандагон дар гирифтани дониш вобаста ба майли худ 

дар доираи барномацои таълимк; 

- стандарти тацсилоти олии касбк - маҷмӯи меъжрцое, ки мазмуни тацсилоти 

олии касбк, моцияту мӯцлати таълим ва усулцои ташхиси сифати тацсилоти олиро бо 

назардошти дастовардцои умумибашарк муайян мекунанд; 

- такмили ихтисоси касбк - таълиме, ки мутобиқи сатци тацсилоти касбк ва бо 

мақсади такмили ихтисос дар ин ж он касб дода мешавад; 

- тахассус - намуд ва дараҷаи омодагии касбии хатмкунанда барои иҷрои 

фаъолияти касбк ж давом додани тацсил, ки дар цуҷҷати дорои тацсилоти марбута 

инъикос мешавад; 

- тацсилот - раванди муттасили таълиму тарбия, ки мақсад аз он ноил шудан ба 

сатци  баланди инкишофи маънавк, зецнк, фарцангк, ҷисмонк ва салоцияти касбии шахс 

мебошад; 

- тацсилоти иловагк - раванди тарбия ва таълим, ки дар асоси  барномацои 

таълимии иловагии цама сатццо бо мақсади цамаҷониба қаноатманд гардонидани 

талаботи маърифатии шацрванд, ҷамъият ва давлат сурат мегирад; 

- тацсилоти олии касбк - дараҷаи тацсилотест, ки шахс ба он дар муассисаи 

тацсилоти олии касбк дар натиҷаи раванди мунтазам, бонизом ва мақсадноки фарогирии 

мазмуни таълим, ки он ба тацсилоти мижнаи умумк асос жфта, бо гирифтани тахассуси 

муайян аз рӯи ҷамъбасти аттестатсияи ницоии давлатк ба анҷом мерасад, социб мегардад; 

- тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк - тацсилотест, ки ба цар 

шахс имкони боло бурдани сатци тацсил ва тахассусро дар заминаи тацсилоти олии касбк 

медицад; 

- таълими фосилавк - яке аз шаклцои ба даст овардани касб, ки шахс берун аз 

муассисаи тацсилоти олии касбк, тавассути воситацои электронк ва 

телекоммуникатсионк тацсилоти олии касбиро социб мегардад; 

- унвонҷӯ - шахсе, ки тацсилоти олии касбк дошта, ба аспирантура ва ж 

докторантураи муассисаи тацсилоти олии касбк ж муассисаи илмк вобаста шудааст ва 

барои даржфти дараҷаи илмии номзади илм бидуни тацсил дар аспирантура рисолаи 

илмк таълиф мекунад ва ж шахсе, ки дорои дараҷаи илмии номзади илм буда, барои 

гирифтани дараҷаи илмии докторк бидуни тацсил дар докторантура рисолаи илмк 

таълиф мекунад; 

- фаъолияти таълимк - фаъолияте, ки бо роци пешницод намудани хизматцо 

барои даржфти тацсилоти олии касбк ва додани цуҷҷати дорои тацсилоти дахлдор 

алоқаманд аст; 

- худмухторк - шакли олии раванди таълим ва чорабиницои академк, ки 

масъулияти муассисаи тацсилоти олии касбиро дар назди муассис (муассисон) муайян 

мекунад;  

- экстерн - шахсе, ки омӯзиши мустақилонаи фанцоро аз рӯи барномаи асосии 

таълимии тацсилоти олии касбк дар соцаи таълим (ихтисос) интихоб намудааст ва 

минбаъд дар муассисаи тацсилоти олии касбк аз аттестатсияи ҷорк ва ницок мегузарад; 

- экстернат - омӯзиши мустақилонаи фанцои таълимк мутобиқи барномацои 

асосии таълимии тацсилоти олии касбк аз рӯи самти интихобнамудаи тайжрк (тахассус) 

бо аттестатсияи ницок (ҷорк ва ницок) дар муассисаи тацсилоти олии касбк. 
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Моддаи 3. Принсипцои асоск дар соцаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

 

Тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ба 

чунин принсипцо асос межбанд: 

- дастрас будани тацсилоти олии касбк вобаста ба қобилият, истеъдод ва 

талаботи цар як шахс; 

- муайян намудани самтцои афзалиятноки пешрафти илму техника, технология, 

инчунин тайжр намудани мутахассисон, бозомӯзк ва такмили ихтисоси кормандон; 

-  тарбияи шацрвандк; 

- цифз ва рушди дастовард ва анъанацои муассисацои тацсилоти олии касбк; 

- цамоцангсозии низоми тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк  бо фазои ҷацонии тацсилот; 

- мунтазамк ва давомнокии раванди таълим; 

- дастгирии давлатии мутахассисон, самтцои афзалиятноки тацқиқоти бунждк ва 

амалии илмк дар соцаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи 

олии таълимк. 

 

Моддаи 4. Кафолатцои давлатк дар соцаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

 

Давлат бартарии рушди тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимиро ба шацрвандон  бо роццои зерин кафолат медицад: 

- маблағгузорк аз цисоби буҷети давлатк ж грантцо, цамчунин муцаж кардани  

шароити мусоид барои худтаъминкунии молиявии тайжр намудани мутахассисон ва 

кормандони илмию омӯзгорк тибқи меъжрцои муқарраршуда; 

- дар асоси фармоиши давлатк ва маблағгузории буҷетк, инчунин грантцои фардк 

дастрас гардонидани тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимк; 

- таъмини цуқуқ ва манфиатцои иҷтимоии донишҷӯжн, аспирантцо, докторантцо ва 

дигар донишомӯзон дар низоми давлатии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии 

баъд аз муассисаи олии таълимк; 

- муцаж кардани шароит барои дастрасии баробар ба тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк; 

- ҷудо намудани грантцо ва қарзцои дарозмуддати имтижзнок ба муассисацои 

тацсилоти олии касбии ғайридавлатк барои қабули донишҷӯжн тибқи квота дар асоси 

озмун; 

- дар доираи стандартцои давлатии таълим бо роци озмун ва ба таври ройгон 

гирифтани тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимк дар муассисацои тацсилоти олии касбии давлатк ва ғайридавлатк, агар 

шацрвандон дар ин сатц бори аввал таълим мегирифта бошанд; 

- интихоби озодонаи шаклцои тацсилоти олии касбк, муассисаи олии таълимк ва 

ихтисос. 
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Моддаи 5. Худмухтории муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва озодицои академии онцо 

 

1. Худмухтории муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк мустақилияти муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимро дар интихобу ҷобаҷогузории кадрцо, 

фаъолияти таълимк, илмк, молиявию хоҷагк ва ғайра, ки Оинномаи онцо мутобиқи 

муқаррароти қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян кардааст, ифода менамояд. 

2. Муассисаи тацсилоти олии касбк барои татбиқи барномацои таълимк метавонад 

технологияи фосилавии донишомӯзиро қисман ж дар цаҷми пурра (ба истиснои баъзе аз 

машғулиятцо) аз рӯи тартибе, ки мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф 

муқаррар кардааст, истифода барад. 

3. Назорати мувофиқати фаъолияти муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк новобаста аз шакли ташкилию цуқуқиаш бо 

назардошти мақсадцои он, ки дар Оинномаи он пешбинк шудааст, аз ҷониби муассиси 

(муассисони) муассисаи тацсилоти олии касбк ва мақоми ҷумцуриявии давлатии идораи 

маориф, ки дар доираи салоцияти худ барои пешбурди фаъолияти таълимк иҷозатнома 

додаанд, амалк мегардад. 

4. Ба профессорону омӯзгорон, кормандони илмк ва донишҷӯжни муассисаи 

тацсилоти олии касбк, аз ҷумла ба омӯзгорони муассисаи тацсилоти олии касбк озодицои 

академк дода мешавад, то мавзӯи дарсро (таълимро) бо усули худ дар доираи барномацои 

таълимк бажн кунанд, мавзӯи тацқиқоти илмиро интихоб намоянд ва бо тарзу усулцои худ 

гузаронанд. 

5. Дар доираи барномацои таълимк ба донишҷӯжн мувофиқи майлу талаботи онцо 

озодии академк дода мешавад. 

 

Моддаи 6. Вазъи цуқуқк, намуд ва номи муассисаи тацсилоти олии касбк 

 

1. Муассисаи тацсилоти олии касбк шахси цуқуқк буда, ба муассисаи 

ғайритиҷоратк мансуб аст. 

2. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон шаклцои зерини муассисацои тацсилоти олии касбк 

таъсис дода мешаванд: донишгоц, академия, донишкада. 

3. Донишгоц муассисаи тацсилоти олии касбиест, ки: 

- барномацои таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимиро аз рӯи доираи васеи соцацо (ихтисосцо) амалк мегардонад; 

- кормандони баландихтисос, илмк ва илмиву омӯзгориро тайжр намуда, донишу 

ихтисоси онцоро такмил медицад; 

- дар соцацои гуногуни илм тацқиқоти бунждк ва амалиро анҷом медицад; 

- дар соцацои фаъолияташ маркази пешбари илмк ва методк мебошад. 

4. Академия муассисаи тацсилоти олии касбиест, ки: 

- барномацои таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимиро дар соцаи муайяни фаъолият амалк мегардонад; 

- кормандони баландихтисосро барои соцаи муайяни фаъолияти илмк ва илмиву 

омӯзгорк тайжр намуда, донишу ихтисоси онцоро такмил медицад; 

- дар яке аз соцацои илм ж фарцанг тацқиқоти бунждк ва амалиро анҷом медицад; 

- дар соцацои фаъолияташ маркази пешбари илмк ва методк мебошад. 
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5. Донишкада муассисаи тацсилоти олии касбиест, ки: 

- барномацои таълимии тацсилоти олии касбк ва барномацои таълимии тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро дар як ж якчанд самти ҷудогона амалк 

мегардонад; 

- кормандони баландихтисосро барои соцаи муайяни фаъолияти касбк тайжр ва 

донишу ихтисоси онцоро такмил медицад; 

- тацқиқоти бунждк ва (ж) амалк мебарад. 

6. Вазъи цуқуқии муассисаи тацсилоти олии касбк дар номи он ифода межбад. 

Номи муассисаи тацсилоти олии касбк цангоми таъсис додани он муқаррар гардида, дар 

сурати тағйир жфтани вазъи цуқуқии ин муассиса номи он низ цатман тағйир дода 

мешавад. Агар дар номи муассисаи тацсилоти олии касбк номи махсус истифода гардад 

(консерватория, омӯзишгоци олк ва дигар номцо), дар баробари ном шакли муассисаи 

тацсилоти олии касбк нишон дода мешавад. 

 

 

БОБИ 2. 

ТАЦСИЛОТИ КАСБИИ БАЪД АЗ НИЗОМИ ТАЦСИЛОТИ ОЛИИ КАСБК ВА 

МУАССИСАИ ОЛИИ ТАЪЛИМК 

 

Моддаи 7. Сохтори низоми тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд 

аз муассисаи олии таълимк 

 

Низоми тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимк иборат аст аз: 

- стандартцои давлатии таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд 

аз муассисаи олии таълимк ва барномацои таълимии тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк; 

- муассисацои тацсилоти олии касбк ва муассисацои таълимие, ки новобаста аз 

шаклцои ташкилию цуқуқк барои таълими тацсилоти марбутаи иловагии касбк 

иҷозатнома доранд; 

- пажӯцишгоццои илмию тацқиқотк, бюроцои конструкторк, хоҷагицои таълимию 

таҷрибавк, стансияцои таҷрибавк, марказцои таълимию методк ва иттилоотиву тацлилк, 

паркцои техникк, корхонацои истецсолк, ташкилоту муассисацои илмк, лоицакашк, 

клиникк, муолиҷавию пешгирк, дорусозк (фармасевтк), фарцангию маърифатк, ки бо 

тацқиқоти илмк машғуланд ва фаъолияту рушди тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро таъмин мекунанд; 

- мақомоти идораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи 

олии таълимк, цамчунин корхона, муассиса ва ташкилотцои тобеи онцо; 

- иттифоқцо ва иттицодияцои ҷамъиятк (иттифоқцои эҷодк, ассотсиатсияцои 

касбк, ҷамъиятк, шӯроцои илмию методк ва дигар иттицодияцо). 

 

Моддаи 8. Стандартцои давлатии таълимк ва барномацои таълимии 

тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

 

1. Стандартцои давлатии таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии 

баъд аз муассисаи олии таълимк иборатанд аз: 



 8 

- талаботи умумк ба барномацои асосии таълимии тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ; 

- талабот ба цадди ақали цатмии мазмуни барномацои асосии таълимии тацсилоти 

олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк вобаста ба шароити 

амалк гардонидани онцо, аз ҷумла ба таҷрибаи таълимию истецсолк, аттестатсияи 

ницоии хатмкунандагон ва дараҷаи тайжр намудани онцо аз рӯи соцацои алоцидаи таълим 

(ихтисос); 

- мӯцлати фаро гирифтани барномацои асосии таълимии тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк  дар муассисацои тацсилоти олии 

касбии давлатк ва ғайридавлатк; 

- цаҷми ницоии сарбории донишҷӯжн ва шунавандагон. 

2. Стандартцои давлатии таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии 

баъд аз муассисаи олии таълимк таъмини муқаррароти зеринро дар бар мегиранд: 

- сифати тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимк; 

- ягонагии фазои таълим; 

- эътироф ва муқаррар намудани баробарарзишии цуҷҷатцои давлатцои хориҷк 

оид ба тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк. 

3. Стандартцои давлатии таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии 

баъд аз муассисаи олии таълимк, инчунин таснифи равияцо ва ихтисосцои тацсилоти 

олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ менамояд. 

 

 

Моддаи 9. Мӯцлат ва шаклцои аз бар кардани зинацои тацсилоти олии касбк 

 

1. Барномацои таълимии муассисацои тацсилоти олии касбк метавонанд муттасил 

ва зина ба зина тавассути низоми кредитии таълим ва ж анъанавк, мувофиқи тартиби 

муайяннамудаи мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф амалк гардонида 

шаванд. 

2. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон шаклцои зерини тацсилоти олии касбк муқаррар 

карда мешаванд: 

- тацсилоти бисжрзинагк: 

а) тацсилоти олии касбк, ки барои тасдиқи он ба шахси аз аттестатсияи ницоии 

давлатк бомуваффақиятгузашта тахассуси дараҷаи «бакалавр» дода мешавад; 

б) тацсилоти олии касбк, ки барои тасдиқи он ба шахси аз аттестатсияи ницоии 

давлатк бомуваффақиятгузашта тахассуси дараҷаи «магистр» дода мешавад. 

- тацсилоти анъанавк: 

а) тацсилоти олии касбк, ки барои тасдиқи он ба шахси аз аттестатсияи ницоии 

давлатк бомуваффақиятгузашта тахассуси «мутахассис» дода мешавад. 

3. Тацсилоти шахсоне, ки омӯзишро аз рӯи барномаи таълимии асосии тацсилоти 

олии касбк ба итмом нарасонидаанд, аммо аз аттестатсияи ҷорк бомуваффақият 

гузаштаанд (на камтар аз ду соли тацсил), тацсилоти олии касбии нопурра шуморида 

мешавад ва ба онцо  цуҷҷати академии шакли муқарраршуда дода мешавад. 

4. Мӯцлати фарогирии барномацои асосии таълимии тацсилоти олии касбк (ба 

истиснои барномацои асосии таълимии тацсилоти олии тиббк): 
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- барои даржфти тахассуси дараҷаи «бакалавр» - на камтар аз чор сол; 

- барои даржфти тахассуси «мутахассис» - на камтар аз панҷ сол; 

- барои даржфти тахассуси дараҷаи «магистр» - ду сол. 

5. Шахсоне, ки оид ба тацсилоти олии касбии зинаи муайян цуҷҷатцои намунаи 

давлатиро доранд, мутобиқи ихтисос метавонанд аз рӯи барномаи таълимии тацсилоти 

олии касбии зинаи минбаъда таълимро идома дицанд. 

6. Аз бар намудани барномаи таълимии тацсилоти олии касбии дараҷаи мувофиқ 

дар муассисаи тацсилоти олии касбии дорои аккредитатсияи давлатк ба шахс барои 

ишғоли вазифаи мувофиқ дар муассисаи давлатк ва гирифтани музди кор ва музди 

изофа асос мебошад. Барои шахсоне, ки барномацои таълимии тацсилоти олии тиббк ва 

тацсилоти олии фармасевтиро аз бар намудаанд, барои ишғоли вазифацои зикршуда 

тайжрии баъди тацсилоти олии касбк дар интернатура, ординатура (резидентура) ва 

магистратура, ки он бо шацодатномаи шакли муқарраршуда тасдиқ шудааст, асос 

мебошад. 

7. Тахассуси дараҷаи «бакалавр» цангоми ба кор қабул намудан ба шацрвандон 

цуқуқи ишғоли вазифаеро медицад, ки барои он мутобиқи талаботи тахассуск тацсилоти 

олии касбк пешбинк шудааст. 

8. Ишғоли вазифаи хизмати давлатк аз ҷониби бакалавр, магистр ва мутахассис бо 

тартибе, ки қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар намудааст, сурат мегирад. 

9. Тацсилоти аввалин, ки шахс онро аз рӯи барномацои таълимии тацсилоти олии 

касбии зинацои гуногун гирифтааст, цамчун тацсилоти дуюми олии касбк гирифтаи ӯ 

дониста намешавад. 

10. Барномацои асосии таълимии тацсилоти олии касбиро донишҷӯжн, вобаста ба 

цаҷми машғулиятцои цатмии корманди соцаи омӯзгории муассисаи тацсилоти олии 

касбк метавонанд дар шаклцои таълими рӯзона, шабона, ғоибона, таълими фосилавк, 

цамчунин экстернат аз бар намоянд. Ба омезиши шаклцои гуногуни даржфти тацсилоти 

олии касбк иҷозат дода мешавад. 

11. Номгӯи самтцои таълим (ихтисос), ки аз рӯи онцо имкони даржфти тацсилоти 

олии касбк дар шакли тацсили шабона, ғоибона мумкин нест, аз тарафи Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар карда мешавад. Низомнома оид ба экстернат аз ҷониби 

мақоми давлатии идораи маориф тасдиқ карда мешавад. 

12. Шахсоне, ки дар муассисацои тацсилоти олии касбии аккредитатсияи давлатк 

надошта тацсил мекунанд ж чунин муассисаи тацсилоти олии касбиро бомуваффақият 

хатм кардаанд, цуқуқ доранд дар муассисацои тацсилоти олии касбии дорои 

аккредитатсияи давлатк дар асоси шартцои экстернат аз аттестатсияи давлатии ҷорк ва 

ницок гузаранд. 

 

Моддаи 10. Цуҷҷатцо оид ба тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд 

аз муассисаи олии таълимк 

 

1. Ба шахсоне, ки тацсилро аз рӯи барномацои таълимии тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк анҷом додаанд ва аз аттестатсияи 

ницоии давлатк гузаштаанд, цуҷҷат дар бораи тацсилоти марбута дода мешавад. 

2. Муассисаи тацсилоти олии касбие, ки аккредитатсияи давлатк дорад, ба 

хатмкунандагон дар бораи тацсилоти марбута цуҷҷати намунаи давлатии дорои нишони 

давлатк ва нишони сарисинагии намунаи муқарраршуда медицад. Шакли цуҷҷати 
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намунаи давлатк ва нишони сарисинагиро Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ 

мекунад. 

3. Цуҷҷатцое, ки  хатми зинацои гуногуни тацсилоти олии касбиро тасдиқ 

менамоянд, инцоянд: 

- дипломи мутахассис; 

- дипломи бакалавр; 

- дипломи магистр. 

4. Аз рӯи натиҷаи цимояи рисолаи илмк бо тартиби муқарраршуда дипломи 

номзади илм ж дипломи доктори илм дода мешавад. 

5. Тартиби додани цуҷҷатро дар бораи такмили ихтисос бо роци гузаштани 

курсцои гуногун мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф муайян менамояд. 

6. Муассисаи тацсилоти олии касбк пас аз гузаштан аз аттестатсия ва 

аккредитатсияи давлатк цуқуқи додани цуҷҷатцои намунаи давлатк дар бораи тацсилоти 

олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк цуқуқ пайдо 

мекунад. 

7. Цуҷҷатцо дар бораи тацсилоти олии касбии Ҷумцурии Тоҷикистон дар тамоми 

цудуди Ҷумцурии Тоҷикистон эътибор доранд. 

 

 

Моддаи 11. Вазифацо ва сохтори муассисацои тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

 

1. Вазифацои асосии муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк иборат аст, аз: 

- қонеъ гардонидани талаботи шахс ба инкишофи зецнк, фарцангк ва арзишцои 

маънавк бо роци даржфти тацсилоти олии касбк ва ж тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк; 

- рушди илму цунар ба воситаи тацқиқоти илмк ва фаъолияти эҷодии кормандони 

илмию омӯзгорк ва тацсилкунандагон, истифодаи натиҷацои цосилшуда дар ҷаражни 

таълим ва истецсолот; 

- омӯзиш, бозомӯзк ва такмили тахассуси кормандони дорои тацсилоти олии касбк 

ва кормандони илмию омӯзгории баландихтисос; 

- дар донишҷӯжн инкишоф додани худшиносии миллк, ифтихори ватандорк, 

шаъну шарафи шацрвандк ва қобилияти кору зиндагии донишҷӯжн дар шароити 

имрӯзаи ҷацонишавк;  

- цифз ва афзун намудани арзишцои миллк, ахлоқк, фарцангк, илмк ва  анъанацои 

кишвар; 

- тацкими арзишцои маънавии шацрвандон, боло бурдани савияи тацсилот ва 

фарцанги он; 

- таъмини шароити мусоид барои таҷрибаомӯзии истецсолк ва омӯзгории 

донишҷӯжн. 

2. Муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи 

олии таълимк дар ташаккул додани сохтори худ мустақиланд. 

3. Муассисацои тацсилоти олии касбк метавонанд барномацои таълимии 

муассисацои тацсилоти умумк, тацсилоти ибтидок ва мижнаи касбиро амалк 

гардонанд, агар дар сохтори онцо муассисацои тацсилоти мижнаи умумк, ибтидок ва 
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мижнаи касбк мавҷуд бошанд ва барои пешбурди фаъолияти таълимк иҷозатнома 

гирифта бошанд. 

4.Муассисацои тацсилоти олии касбие, ки мақоми донишгоцро доранд, бо 

ризоияти муассис метавонанд дар сохтори худ донишкадацо, академияцои таълимк, 

коллеҷцо, филиалцо, муассисацои илмию методк, хоҷагицои таълимию таҷрибавк, 

паркцои техникк ва дигар воцидцои сохторк дошта бошанд. 

5.Филиали муассисаи тацсилоти олии касбк ба таври мустақил аз аттестатсия 

гузашта, иҷозатномаи пешбурди фаъолият мегирад, аммо акредитатсияи давлатиро 

дар цайати муассисаи тацсилоти олии касбк мегузарад. 

 

 

Моддаи 12. Тартиби таъсис, азнавташкилдицк, барцамдицк, иҷозатномадицк, 

аттестатсия ва аккредитатсияи муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

 

1. Муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимк бо дархости муассис (муассисон) мутобиқи қарори он ва ж шартцои 

шартномаи таъсисдицк ташкил, аз нав ташкил ва барцам дода шуда, мутобиқи 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба қайди давлатк гирифта мешавад. 

2. Муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимк аз вақти ба қайди давлатк гирифтани он таъсисгардида дониста мешавад. 

Баробари гирифтани иҷозатнома цуқуқ пайдо мекунад, ки нақша ва барномацои 

таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимиро амалк гардонад ва аз имтижзцои пешбининамудаи қонунгузорк бацравар 

гардад. 

3. Аттестатсияи муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк бо дархости муассисаи тацсилоти олии касбк ж худ бо 

ташаббуси мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф гузаронида мешавад. 

Тартиби гирифтани иҷозатнома тибқи талаботи Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон «Дар 

бораи иҷозатномадицк ба баъзе намудцои фаъолият» муқаррар мешавад. 

4. Мақсад ва мӯцтавои аттестатсия муқаррар кардани мувофиқати мазмун, сатц ва 

сифати таълими хатмкунандагони муассисаи тацсилоти олии касбк ба талаботи 

стандартцои давлатии таълимии тацсилоти олии касбк аз рӯи соцацои таълим (ихтисос) 

мебошад. 

5. Аккредитатсияи давлатии муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии 

баъд аз муассисаи олии таълимк  дар асоси натиҷацои аттестатсияи давлатк, ки тартиби 

онро Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар менамояд, гузаронида мешавад. 

6. Шацодатнома дар бораи аккредитатсияи давлатк вазъи цуқуқии   муассисаи 

тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк, фецристи 

самтцои таълим (ихтисосцо)-ро, ки аз аккредитатсияи давлатк гузаштаанд ва аз рӯи он 

муассисаи тацсилоти олии касбк цуқуқ дорад ба хатмкунандагон цуҷҷатцои намунаи 

давлатиро дар бораи тацсилоти олии касбк дицад, цамчунин зинацои тацсилоти олии 

касбк ва ихтисос (дараҷа) - ро муқаррар менамояд. 

7. Таъсисдицандаи муассисацои тацсилоти олии касбие, ки барномацои царбии 

касбии таълимиро (муассисацои тацсилоти олии касбии царбк) татбиқ мекунанд, танцо 

Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон буда метавонад. 
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8. Филиалцои муассисацои тацсилоти олии касбии давлатцои хориҷк дар асоси 

шартномацои байнидавлатк мутобиқи санадцои қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон 

таъсис жфта, баъди гирифтани иҷозатномаи мақоми давлатии идораи маориф дар 

доираи барномацои таълимк ва стандартцои давлатии Ҷумцурии Тоҷикистон фаъолият 

менамоянд. 

9. Барцамдиции муассисаи тацсилоти олии касбк тибқи Кодекси граждании 

Ҷумцурии Тоҷикистон сурат мегирад. 

 

Моддаи 13. Қабул ба муассисаи тацсилоти олии касбк ва тайжр кардани 

мутахассисони дорои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк 

 

1. Қабул ба муассисаи тацсилоти олии касбк мувофиқи аризаи шахсони дорои 

тацсилоти мижнаи умумк, тацсилоти ибтидоии касбк ва тацсилоти мижнаи касбк дар 

асоси озмун аз рӯи натиҷаи имтицонцои дохилшавк, ба истиснои цолатцои 

пешбининамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон анҷом дода мешавад. Тартиби 

ягонаи ба муассисаи тацсилоти олии касбк қабул кардани шацрвандонро, дар цолате ки 

Қонуни мазкур муқаррар накарда бошад, Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муайян  

мекунад. 

2. Шартцои озмун бояд риояи цуқуқи шацрвандонро дар соцаи маориф кафолат 

дицад ва ба он мусоидат намояд, то шацрвандони қобилияти бештардошта, ба омӯхтани 

барномацои таълимии дараҷа ва (ж) зинаи дахлдор омодаанд, қабул шаванд. 

3. Муассисаи тацсилоти олии касбк цуқуқ дорад қабули шацрвандонро танцо дар 

сурати мавҷуд будани иҷозатнома эълон намояд. Муассисаи тацсилоти олии касбк 

вазифадор аст довталабонро бо иҷозатномаи мазкур, цамчунин бо шацодатномаи 

аккредитатсияи давлатк доир ба цар як соцаи таълим (ихтисос), ки ба муассисаи 

тацсилоти олии касбк цуқуқи цуҷҷати намунаи давлатиро дар бораи тацсилоти олии 

касбк медицад, шинос намояд. Бо шацодатномаи аккредитатсияи давлатк шинос 

намудани довталаб оид ба кадом соцаи таълим (ихтисос)-ро интихоб кардани ӯ ж 

набудани чунин шацодатнома дар цуҷҷатцои қабул қайд карда мешавад ва ба он 

довталабон имзо мегузоранд. 

4. Равияи таълим (ихтисос) дар асоси иҷозатнома муайян карда мешавад. Мазмуни 

ҷаражни таьлими цар соца (ихтисос) мӯцлати азхуд кардани барномаи таълимии 

тацсилоти олии касбк ж тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк аз тарафи 

муассисаи тацсилоти олии касбк мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва 

стандарти  давлатии таълим муайян карда мешавад. 

5. Барои шахсони дорои тацсилоти мижнаи касбии самти дахлдор бо қарори 

Шӯрои олимони муассисаи тацсилоти олии касбк, гирифтани тацсилоти олии касбк аз 

рӯи барномаи мацдуд ж суръатноки омӯзишии муассисаи тацсилоти олии касбк иҷозат 

дода мешавад. 

6. Шумораи умумии донишҷӯжн ва тартиби қабули онцоро, ки барои тацсил аз 

цисоби маблағи буҷет қабул карда мешаванд, цар сол мақомоти марбутаи давлатк 

мутобиқи меъжрцои муқаррарнамудаи Қонуни мазкур муайян менамояд. 

7. Шахсоне, ки муассисацои таълимии мижнаи умумк ж муассисаи тацсилоти 

ибтидоии касбии дорои аккредитатсияи давлатиро бо медалцо, инчунин шахсоне, ки 

муассисацои таълимии тацсилоти мижнаи касбии аккредитатсияи давлатидоштаро бо 
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бацои «аъло» хатм намудаанд, ба муассисаи тацсилоти олии касбк аз рӯи натиҷаи сӯцбат, 

ба истиснои санҷиши касбк аз рӯи равияе, ки муассисаи тацсилоти олии касбк метавонад 

муқаррар намояд, қабул карда мешаванд. 

8. Шахсони зикршуда, ки аз сӯцбат нагузаштаанд, цуқуқ доранд имтицонцои 

қабулро мутобиқи қоидацои умумк супоранд. 

9. Ба муассисаи тацсилоти олии касбк, баъди бомуваффақият супурдани 

имтицонцои қабул, довталабони ятим ва довталабоне, ки бе парастории падару модар 

мондаанд, маъюбони гурӯццои I ва II, ки аз рӯи хулосаи комиссияи коршиносии тиббии 

мецнатк дар муассисаи тацсилоти олии касбк тацсил карда метавонанд, цамчунин дигар 

гурӯццои шацрвандоне, ки дар санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон 

пешбинк шудаанд, бе озмун, қабул карда мешаванд. 

10. Довталабон ба таълими пулакк танцо баъди супоридани имтицонцои қабул ва 

пардохти цаққи таълим (мувофиқи шартнома) қабул карда мешаванд. Аз таълими 

пулакк ба таълими ройгон ва аз таълими ройгон ба таълими пулакк гузаронидани 

донишҷӯжн иҷозат дода мешавад. Тартиби онро мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи 

маориф муайян менамояд. 

11. Ба аспирантураи муассисацои тацсилоти олии касбк дар асоси озмун 

шахсоне, ки тацсилоти олии касбии мутахасис ж магистр доранд қабул карда 

мешаванд. Таълими аспирантура дар шӯъбаи рӯзона 3 сол ва дар шӯъбаи ғоибона 4 

сол муқаррар карда мешавад. 

12. Ба докторантураи муассисаи тацсилоти олии касбк шахсоне, ки дараҷаи илмии 

номзади илм доранд, қабул карда мешаванд. 

13. Мӯцлати тацсил дар докторантураи муассисаи тацсилоти олии касбк  то се сол 

мебошад. Инчунин, дар Ҷумцурии Тоҷикистон барномаи алтернативии докторантура аз 

рӯи ихтисоси муайян бо додани дараҷаи олии академк-доктори PhD, доктор аз рӯи 

ихтисос баъди хатми барномаи таълимии касбии магистратура амалк мегардад, ки 

мӯцлати тацсил дар он на камтар аз се сол мебошад. 

14. Шацрвандони хориҷк ба аспирантура ва докторантураи муассисаи тацсилоти 

олии касбк мутобиқи шартномацои байналмилалк ва созишномацои байницукуматк 

қабул карда мешаванд. 

 

 

Моддаи 14. Идоракунии муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

 

1. Муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимк мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси граждании Ҷумцурии 

Тоҷикистон идора карда мешавад. 

2. Бо мақсади пешбурди корцои ҷории фаъолияти муассиса дар асоси усулцои 

мувофиқати яккасардорк ва дастаҷамък мақоми иҷроия таъсис дода мешавад ва он ба 

мақоми олии муассиса, ки ректор роцбарк менамояд, цисоботдицанда мебошад. 

3. Ректори муассисаи тацсилоти олии касбии давлатк аз тарафи Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон ва ректори муассисаи тацсилоти олии касбии хусуск аз тарафи 

муассис (муассисон) ба вазифа таъин ва аз вазифа озод карда мешаванд. 

4. Тартиби ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани ректор, ваколатцои 

мақомоти иҷроияи муассисаи тацсилоти олии касбк, тартиби қабули қарор ва 
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намояндагк намудан аз номи муассисаро қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ва 

Оинномаи муассисаи тацсилоти олии касбии дахлдор муайян мекунад. 

5. Оинномаи муассисаи тацсилоти олии касбк аз тарафи муассис (маҷлиси умумии 

муассисон) ва Шӯрои олимон тасдиқ карда мешавад. 

6. Ваколатцои истисноии мақоми олии муассисаи тацсилоти олии касбк иборатанд 

аз: 

- тасдиқ намудан ва тағйир додани Оинномаи муассиса, тағйир додани андозаи 

сармояи оинномавии он; 

- таъсиси мақоми иҷроия, ба вазифа таъин ва аз вазифа озод намудани роцбари он; 

- тасдиқи цисоботи солона ва тавозуни муцосибии муассисаи тацсилоти олии 

касбк; 

- қабули қарор дар бораи азнавтаъсисдицк, азнавташкилдицк ва барцамдиции 

муассисаи тацсилоти олии касбк. 

7. Дар Оинномаи муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк ба ваколатцои истисноии мақоми олии он цалли масъалацои 

дигар низ вогузор шуда метавонанд. Масъалацое, ки ба ваколати истисноии мақоми олии 

муассисаи тацсилоти олии касбк мансубанд, метавонанд ба ваколати мақоми иҷроияи 

муассиса гузошта шаванд. 

8. Оинномаи муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк пас аз тасдиқи муассис тибқи қонунгузории Ҷумцурии 

Тоҷикистон ба қайд гирифта мешавад. 

 

Моддаи 15. Иттицодия (ассотсиатсия, иттифоқ, созмон)-цои тацсилоти олии 

касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк  

 

1. Муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи 

олии таълимк новобаста аз шакли моликият ва шакли ташкилию цуқуқк, бо мақсади 

цамоцангсозии фаъолияти худ, инчунин намояндагк ва цифзи манфиатцои умумии 

молумулкк, цуқуқ доранд, то дар асоси шартнома иттицодияцои ғайритиҷоратиро дар 

шакли ассотсиатсия (иттифоқ) – цо таъсис дицанд. 

2. Дар цолати бо қарори иштирокчижн ба зиммаи ассотсиатсия гузоштани 

фаъолияти социбкорк, ассотсиатсия бояд аз рӯи тартиби пешбининамудаи қонун ба 

ҷамъият ж ширкати истецсолк табдил дода шавад. Барои татбиқи фаъолияти социбкорк 

ассотсиатсияцои низоми тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи 

олии таълимк цуқуқ доранд, то ҷамъиятцои хоҷагидорк таъсис дицанд ж дар  фаъолияти 

онцо иштирок намоянд. 

3. Ассотсиатсияцои муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк шахси цуқуқк мебошанд. 

4. Аъзои ассотсиатсияцои муассисаи тацсилоти олии касбк мустақилият ва цуқуқи 

шахси цуқуқк будани худро нигоц медоранд. 

5. Ассотсиатсияцои муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк барои ӯцдадорицои аъзои худ ҷавобгар намебошанд. 

6. Аъзои ассотсиатсияцои муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии 

баъд аз муассисаи олии таълимк аз рӯи ӯцдадорицои ассотсиатсия ба андоза ва 

мувофиқи тартиби дар цуҷҷатцои таъсисии ассотсиатсия пешбинишуда масъулияти 

субсидорк доранд. 



 15 

7. Номи дақиқи ассотсиатсияцои дар низоми муассисаи тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк бояд мақсади асосии ассотсиатсия 

ва аъзои онро ифода ва калимацои «ассотсиатсия» ж «иттифоқ»-ро дар худ дошта бошад. 

 

Моддаи 16. Иттицодияцои ҷамъиятк дар низоми муассисаи тацсилоти олии 

касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

 

1. Манфиатцои донишҷӯжни муассисаи тацсилоти олии касбиро иттицодияцои 

ҷамъиятии донишҷӯжн цимоя менамоянд. Муносибатцои мушаххаси маъмурияти 

муассисацои тацсилоти олии касбк ва иттицодияцои ҷамъиятии донишҷӯжн бо Оинномаи 

муассисаи тацсилоти олии касбк ва шартномаи байни маъмурияти он ва иттицодияцои 

ҷамъиятии донишҷӯжн муайян карда мешаванд. 

2. Дар низоми муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк бе таъсис додани шахси цуқуқк, метавонанд иттицодияцои 

ҷамъиятии шакли иттицодияцои таълимию методии муассисаи тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк, шӯрою комиссияцои илмию 

методк, илмию техникк ва ғайра таъсис дода шаванд. 

3. Мақоми давлатии идораи маориф, шӯроцои олимони муассисаи тацсилоти 

олии касбк дар фаъолияти худ тавсияи ташкилотцои ҷамъиятк ва иттицодияцои 

ҷамъиятиро дар низоми муассисаи тацсилоти олии касбк  ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк барраск менамоянд ва ба эътибор мегиранд. 

 

БОБИ 3. 

ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМК, МЕТОДК ВА ИЛМИИ МУАССИСАЦОИ 

ТАЦСИЛОТИ ОЛИИ КАСБК ВА ТАЦСИЛОТИ КАБИИ БАЪД АЗ МУААССИСАИ 

ОЛИИ ТАЪЛИМК  

 

Моддаи 17. Забони таълим 
 

Забони таълим дар муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд 

аз муассисаи олии таълимк тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян карда 

мешавад. 

 

Моддаи 18. Мазмуни таълим 
 

1. Фаъолияти таълимии муассисацои тацсилоти олии касбк мутобиқи нақшацо ва 

барномацои таълимк, ки дар асоси стандартцои давлатии тацсилоти олии касбк тация ва 

бо тартиби пешбининамудаи қонунгузории соцаи маориф тасдиқ шудааст, амалк 

гардонида мешавад. 

2. Мушаххас намудани мазмуни таълим бо нақша ва барномацои таълимк муайян 

карда мешаванд, ки муассисацои тацсилоти олии касбк тасдиқ намудаанд. 

 

Моддаи 19. Ташкили корцои таълимк ва методк 
 

1. Муассисаи тацсилоти олии касбк донишҷӯжн, курсантцо, шунавандагон, 

аспирантцоро бо воситацои таълим таъмин карда, барои таълим ва кору зиндагии онцо 
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шароити мусоид муцайж месозад. 

2. Муассисацои тацсилоти олии касбк дар интихоби низоми бацогузорк, шаклу 

тартиби гузарондани машғулиятцо, аттестатсияи донишҷӯжн ва шунавандагон мустақил 

мебошанд. 

3. Ҷалб намудани донишҷӯжн ва шунавандагон ба кор ж фаъолияте, ки ба раванд ва 

фаъолияти таълим вобастагк надоранд, манъ аст. 

4. Таҷрибаомӯзии таълимк ва истецсолк, ки онро стандартцои давлатии таълимии 

тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк пешбинк 

кардааст, дар асоси шартномацои байни муассисацои тацсилоти олии касбк ва корхонаю 

муассиса ва ташкилотцо сурат мегирад, ки мувофиқи онцо ин корхонаю муассиса ва 

ташкилотцо новобаста аз шакли ташкилию цуқуқиашон ва тобеияти идоравии худ, 

ӯцдадоранд барои таҷрибаомӯзии донишҷӯжни муассисацои тацсилоти олии касбии 

давлатк ва аккредитатсияшудаи ғайридавлатк ҷой дицанд ва шароити мувофиқ муцайж 

созанд. 

5. Фарогирии нақшаи таълимии муассисацои тацсилоти олии касбк  бо 

аттестатсияи ницоии давлатии  донишҷӯжн хотима межбад. 

6. Муассисаи тацсилоти олии касбк  кори методиро ташкил мекунад ва ба роц 

мемонад. Цамоцангсозии кори методк дар муассисацои тацсилоти олии касбии давлатк аз 

ҷониби иттицодияцои (марказцои) таълимию методк амалк мегардад. 

7. Вазифацои тарбиявии муассисаи тацсилоти олии касбк дар фаъолияти якҷояи 

таълимк, илмк, эҷодк, истецсолии донишҷӯжн ва омӯзгорон амалк гардонида мешавад. 

 

Моддаи 20. Ташкили корцои илмию тацқиқотк ва эҷодк 

 

1. Вазифацои асосии муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк дар самти коцои илмию тацқиқотк аз инцо иборатанд: 

- тацияи проблемацои назариявию амалк; 

- таълифи китобцои дарск ва васоити таълим; 

- иҷрои корцои тацқиқотии дорои хусусияти илмию методк. 

2. Тацқиқоти илмие, ки дар муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ба роц монда мешаванд, бо назардошти 

афзалиятнокии онцо аз цисоби буҷети давлатк, маблағи аз иҷрои корцои шартномацои 

хоҷагк бадастомада, қарзи бонкцо, маблағцои худк, хайрияцо ва дигар манбаъцо 

маблағгузорк карда мешаванд. 

3. Принсипи асосии илм дар муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк аз цамоцангсозии он бо ҷаражни таълим, 

инчунин бо илмцои академк ва соцавк иборат аст. 

4. Муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимк тацқиқоти илмк ва корцои эҷодиро аз рӯи нақшаи мавзӯк, ки онро Шӯрои 

олимон тасдиқ менамояд, амалк сохта, истифодаи судманд ва босамари имкониятцои 

илмии худ, сифати корцои иҷрошаванда ва шароити бехатарии мецнат, ҷалби васеи 

мутахассисони баландихтисос, донишҷӯжн, курсантцо, шунавандагонро барои иштирок 

дар корцои илмию тацқиқотк ва эҷодк таъмин мекунад. 
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БОБИ 4. 

СУБЪЕКТЦОИ ФАЪОЛИЯТИ ТАЪЛИМИЮ ИЛМК ДАР НИЗОМИ 

ТАЦСИЛОТИ КАСБИИ БАЪД АЗ МУАССИСАИ ТАЦСИЛОТИ ОЛИИ КАСБК ВА 

ОЛИИ ТАЪЛИМК,   ЦУҚУҚУ ӮЦДАДОРИЦОИ ОНЦО

 

Моддаи 21. Цуқуқ ва ӯцдадорицои донишҷӯи муассисаи тацсилоти олии касбк 

 

1. Ба донишҷӯи муассисаи тацсилоти олии касбк шацодатномаи донишҷӯ ва 

дафтарчаи имтицонотии намунаи муқарраргардида дода мешавад. 

2. Донишҷӯжни муассисацои тацсилоти олии касбк цуқуқ доранд: 

- дар ташкили мазмуну мундариҷаи таълими худ бо риояи талаботи стандартцои 

давлатии таълимии тацсилоти олии касбк иштирок намоянд. Ин цуқуқи онцо бо шартцои 

қарордоди байни донишҷӯи муассисаи тацсилоти олии касбк ва шахси воқек ж цуқуқие, 

ки барои тацсил ва ба кор таъмин кардани онцо  мусоидат мекунад, мацдуд шуда 

метавонад; 

- курсцои факултативк (барои самти нишондодашавандаи таълим (ихтисос)) ва 

курсцои элективиро (ба таври цатмк интихобнамуда), ки аз ҷониби факултет ва кафедраи 

дахлдор пешницод мегарданд, интихоб намоянд; 

- ғайр аз фанцои таълимии (ихтисосии) соцаи интихобшуда цар гуна фанцои 

дигареро, ки дар муассисаи тацсилоти олии касбк  таълим дода мешаванд, бо тартиби 

муқаррарнамудаи Оинномаи он, инчунин фанцои дар муассисацои тацсилоти олии 

касбии дигар таълимдодашавандаро аз бар намоянд; 

- мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон аз рӯи тахассуси царбк таълим 

гиранд; 

- тибқи цолатцои пешбининамудаи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии 

Тоҷикистон, аз шакли таълими пулакк ба шакли таълими ройгон гузаранд; 

- дар муцокима ва цаллу фасли муцимтарин масъалацои муассисацои тацсилоти 

олии касбк, аз ҷумла, ба воситаи иттицодияцои ҷамъиятк ва мақомоти давлатии идораи 

маориф иштирок намоянд; 

- аз китобхонацо, китобхонацои электронк, технологияцои иттилоотию 

коммуникатсионк, интернет, фондцои иттилоотии муассисацои тацсилоти олии касбк, 

бахшцои таълимк, илмк, табобатк ва бахшцои дигари муассисаи тацсилоти олии касбк 

тибқи тартиби муқаррарнамудаи Оинномаи муассисацои тацсилоти олии касбк ба таври 

ройгон истифода намоянд; 

- дар корцои илмию тацқиқотк, конференсияву симпозиумцо ва мацфилу озмунцо 

иштирок ва баромад намоянд; 

- асарцои худро барои чоп, аз ҷумла дар нашрияцои муассисацои тацсилоти олии 

касбк пешницод кунанд; 

- аз амру фармонцои маъмурияти муассисацои тацсилоти олии касбк тибқи 

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба мақомоти дахлдор 

шикоят кунанд. 

3. Донишҷӯжни муассисацои тацсилоти олии касбии давлатк, ки дар шӯъбацои 

рӯзона тацсил мекунанд ва аз цисоби маблағи буҷети давлатк таълим мегиранд, ба 

андозаи муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон бо стипендия таъмин карда 

мешаванд. Тартиби муқаррар ва пардохти  стипендия аз тарафи Цукумати Ҷумцурии 
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Тоҷикистон муайян карда мешавад. 

4. Донишҷӯжни муассисаи тацсилоти олии касбк дар асоси низомномаи дахлдор 

цуқуқ доранд стипендияи муқаррарнамудаи шахсони воқек ва ж цуқуқиро, ки онцоро 

барои тацсил фиристодаанд, инчунин стипендияцои  шахсан таъиншударо гиранд. 

5. Ба донишҷӯи муассисацои тацсилоти олии касбк аз рӯи нишондоди тиббк ва дар 

цолатцои дигари истиснок бо тартиби муқаррарнамудаи мақоми давлатии идораи 

маориф рухсатии академк дода мешавад. 

6. Барои донишҷӯжни шакли рӯзонаи тацсилот, ки дар муассисацои тацсилоти олии 

касбк тацсил мекунанд, мӯцлати даъват ба хидмати царбк мутобиқи қонун дар давраи 

тацсил ба таъхир андохта мешавад. 

7. Донишҷӯжни муассисацои тацсилоти олии касбк цуқуқ доранд, аз китобхонацои 

давлатк ройгон истифода баранд ва цамчунин ройгон вориди осорхонацои давлатк 

шаванд. 

8. Барои донишҷӯжни шӯъбацои рӯзона ва шабона дар як соли тацсил на камтар аз 

ду маротиба таътил муқаррар карда мешавад. 

9. Донишҷӯи эцтижҷманди манзил дар хобгоц (ба шарте ки муассисаи тацсилоти 

олии касбк фонди дахлдори манзил дошта бошад) бо ҷойи хоб таъмин карда мешавад.  

10. Донишҷӯжни муассисаи тацсилоти олии касбк барои комжбицо дар тацсил ва 

иштироки фаъолона дар корцои илмию тацқиқотк мутобиқи Оинномаи муассисаи 

тацсилоти олии касбк бо мукофотцои маънавк ва ж моддк сарфароз гардонида мешаванд. 

11. Донишҷӯ аз муассисаи тацсилоти олии касбк дар мавридцои зерин хориҷ карда 

мешавад: 

- бинобар вазъи саломатк дар асоси цуҷҷати комиссияи тиббию машваратк; 

- бо сабаби гузаштан ба муассисаи тацсилоти олии касбии дигар; 

- барои давомоти нокифоя; 

- барои қарздории академк; 

- пас аз рухсатии академк ба таълим шурӯъ накардан; 

- саривақт напардохтани маблағи тацсил мувофиқи шартнома; 

- дар мӯцлати муқарраргардида насупоридани се ва зижда аз он санҷишу имтицон; 

- барои содир кардани ҷиноят; 

- пас аз фавт; 

- барои вайрон кардани интизоми таълим, қоидацои тартиботи дохилк ва 

Оинномаи муассисаи тацсилоти олии касбк. 

 

12. Барои риоя накардани ӯцдадорицое, ки дар Оинномаи муассисаи тацсилоти 

олии касбк ва қоидацои тартиботи дохилк пешбинк гардидаанд, баъди гирифтани 

бажноти хаттк, мумкин аст донишҷӯ ба танбеци интизомк кашида ва цатто аз муассисаи 

тацсилоти олии касбк хориҷ карда шавад. 

13. Ба донишҷӯи муассисаи тацсилоти олии касбк дар раванди таълим истифода 

бурдани телефонцои мобилк манъ аст. 

14. Танбеци интизомк ба донишҷӯ на дертар пас аз як моци ошкор шудани 

рафтори ӯ ва на дертар пас аз шаш моци содир гардидани чунин рафтор дода мешавад, 

ки ба ин мӯцлати бемории донишҷӯ ва (ж) вақти таътили ӯ дохил намешавад. 

15. Ба донишҷӯжни муассисаи тацсилоти олии касбк кафолати ба таври озод ба 

дигар муассисаи тацсилоти олии касбк ва ж ихтисоси дигар бо тартиби муқаррарнамудаи 

мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф гузаштан дода мешавад. Дар мавриди 
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гузаштани донишҷӯ аз як муассисаи тацсилоти олии касбк ба муассисаи дигари 

тацсилоти олии касбк тамоми цуқуқцое, ки барои донишҷӯ бори аввал дар ин зинаи 

тацсилоти олии касбк пешбинк шудаанд, мацфуз мемонанд. 

16. Донишҷӯ баъди ихтижран ж бо сабабцои дигар тарк кардани муассисаи олии 

таълимк зимни боқк мондани цамон шакли таълим (ройгон ж пулакк), ки мутобиқан пеш 

аз тарк кардан тацсил мекард, цақ дорад барои тацсил ба муассисаи олии таълимк 

барқарор гардад. 

17. Донишҷӯжни муассисацои тацсилоти олии касбк ӯцдадоранд, ки донишцои 

назариявк, мацорати амалк ва методцои муосири тацқиқро аз рӯи ихтисоси 

интихобнамудаашон азхуд кунанд, дар мӯцлатцои муқарраршуда цамаи супоришцои дар 

нақшацо ва барномацои таълимк пешницодгардидаро иҷро намоянд, арзишцои миллк, 

умумибашарк ва маънавиро пос доранд ва Оинномаи муассисаи тацсилоти олии касбк, 

қоидаи хобгоццо ва дигар талаботи муқарраркардаи қонунгузории Ҷумцурии 

Тоҷикистонро риоя намоянд. 

18. Дигар цуқуқ ва ӯцдадорицои донишҷӯжнро қонунгузорк ва (ж) Оинномаи 

муассисаи тацсилоти олии касбк  муқаррар менамояд. 

19. Мақоми донишҷӯи муассисаи тацсилоти олии касбии ғайридавлатк, ки 

аккредитатсияи давлатк дорад, нисбат ба цуқуқу озодицои академк, ба истиснои цуқуқи 

гирифтани стипендияи давлатк, баробари мақоми донишҷӯи муассисаи тацсилоти олии 

касбии давлатк мебошад. 

20. Мақоми донишҷӯи муассисаи тацсилоти олии касбии ғайридавлатк, ки 

аккредитатсияи давлатк надорад, дар асоси Оинномаи цамин муассисаи тацсилоти олии 

касбк муқаррар карда мешавад. 

21. Донишҷӯжни муассисаи тацсилоти олии касбие, ки барои пурра амалк 

намудани барномацои таълимк аз технологияи фосилавк истифода мебаранд, инчунин 

филиалцои муассисаи тацсилоти олии касбии зикршуда, цангоми аз ҷониби онцо амалк 

намудани раванди таълим (ба истиснои машғулиятцои алоцида) дар филиалцо ва тамоми 

намудцои аттестатсияи донишомӯзони ин филиалцо, цамаи цуқуқ ва ӯцдадорицои 

донишомӯзони цамин шакли мутаносиби даржфти тацсилотро доранд. 

 

Моддаи 22. Бо кор таъмин намудани хатмкардагони муассисацои тацсилоти 

олии касбк 

 

Бо кор таъмин намудани хатмкардагони шӯъбацои рӯзонаи муассисацои тацсилоти 

олии касбк мутобиқи санадцои меъжрии цуқуқии Ҷумцурии Тоҷикистон сурат мегирад. 

 

Моддаи 23. Имтижз ба шахсоне, ки дар баробари кор дар муассисацои 

тацсилоти олии касбк тацсил мекунанд 

 

1. Ба шахсоне, ки дар муассисацои тацсилоти олии касбии дорои аккредитатсияи 

давлатк бомуваффақият тацсил менамоянд, новобаста аз шакли таълими ғоибона ва 

шабона аз ҷои кор ба мақсадцои зерин рухсатии иловагк дода шуда, музди мижнаи 

мецнат, ки бо тартиби муқарраргардидаи рухсатии царсола цисоб карда мешавад (бо 

имкони якҷоя кардани рухсатии иловагии таълимк ва рухсатии царсола), пардохт 

мегардад: 

- барои супоридани санҷишу имтицонцо дар курсцои якум ва дуюм мутобиқ ба 30 
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рӯзи тақвимк, дар курсцои минбаъда мутобиқ ба 40 рӯзи тақвимк; 

- барои навиштан ва дифои лоицаи (кори) дипломк якҷоя бо супоридани 

аттестатсияи ницоии давлатк - чор моц; 

- барои аттестатсияи ницоии давлатк - як моц. 

2. Рухсатии иловагии бе музди мецнат аз ҷои кор дода мешавад: 

- ба шахсоне, ки ба имтицоноти қабули муассисаи тацсилоти олии касбк роц дода 

шудаанд - понздац рӯзи тақвимк; 

- ба донишҷӯжни шӯъбаи рӯзонаи муассисацои тацсилоти олии касбк, ки дар 

баробари тацсил кор мекунанд, барои супоридани санҷишу имтицонот-понздац рӯзи 

тақвимк дар соли тацсил;  

- барои навиштан ва дифои лоицаи (кори) дипломк якҷоя бо супурдани 

аттестатсияи ницоии давлатк - чор моц;  

- барои супурдани аттестасияи ницоии давлатк - як моц; 

- ба шунавандагони шӯъбаи тайжрии муассисаи тацсилоти олии касбк барои 

супоридани аттестатсияи ницоии давлатк - понздац рӯзи тақвимк. 

3. Ба донишҷӯжни шӯъбаи ғоибонаи муассисацои олии таълимии дорои 

аккредитатсияи давлатк ташкилоти кордицанда як бор дар соли тацсил харҷи рафту 

омадро то мацалли муассисаи тацсилоти олии касбк  барои иҷрои корцои лабораторк, 

супоридани санҷишу имтицонцо ва цамчунин барои супурдани аттестатсияи ницоии 

давлатк, навиштан ва дифои лоицаи (корцои) дипломк мепардозад. 

4. Намунаи маълумотнома-даъватномаро, ки ба донишҷӯ аз ҷои кор цуқуқи 

гирифтани рухсатии иловагк ва дигар имтижзцоро вобаста ба тацсил дар муассисаи 

тацсилоти олии касбии дорои аккредитатсияи давлатк медицад, мақоми давлатии идораи 

маориф тасдиқ мекунад. 

5. Барои кормандони корхонацо, ташкилоту муассисацо, новобаста аз шакли 

ташкилию цуқуқк ва шакли моликият, ки дар баробари кор дар муассисаи тацсилоти 

олии касбк тацсил мекунанд, дар шартномаи коллективк ж шартномаи мецнатк 

(қарордод) дароз кардани мӯцлати рухсатицои иловагк, додани рухсатк бо пардохти 

маош ба ҷои рухсатии бе пардохти маош ва имтижзцои дигар пешбинк шуда метавонад. 

 

Моддаи 24. Шунавандагони муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

 

1. Шунавандагони муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк шахсоне ба цисоб мераванд, ки дар таълимгоццои зерин тацсил 

мекунанд: 

- дар шӯъбацои тайжрии муассисацои тацсилоти олии касбк, факултетцо ва 

муассисацои такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандон; 

- дар ординатураи муассисаи тацсилоти олии касбии тиббк. 

2. Вазъи цуқуқии шунавандагони муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк пас аз гирифтани тацсилот ба вазъи цуқуқии 

донишҷӯи муассисаи тацсилоти олии касбии шакли марбутаи таълим баробар аст. 

3. Шахсоне, ки дар ординатура тацсил мекунанд ж тацсили тахассусии тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро дар муассисацои тацсилоти олии касбии 

тиббк аз цисоби буҷет идома медицанд, бо стипендияи давлатк таъмин карда мешаванд 

ва аз таътили царсолаи 24 - рӯза истифода мебаранд. 
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Моддаи 25. Докторантцо, аспирантцо ва унвонҷӯжн 
 

1. Шаклцои асосии тайжр кардани кормандони илмк ва илмию омӯзгорк 

аспирантура ва докторантура мебошанд. 

2. Аспирантура ва докторантура барои тацсилоти муттасил, такмили ихтисоси 

илмию омӯзгорк ва илмии шацрвандон ва даржфти дараҷаи илмии номзад ж доктори илм 

шароит муцаж мекунад. 

3. Ба шахсоне, ки ба супоридани имтицони аспирантура иҷозат доранд, ба мӯцлати 

30 рӯзи тақвимк рухсатк, бо пардохти музди мижнаи корашон аз тарафи корхона, дода 

мешавад. 

4. Барои шахсоне, ки дар бахши рӯзонаи аспирантура аз цисоби маблағи буҷет 

тацсил мекунанд, стипендияи давлатк муайян карда мешавад ва онцо цар сол ба муддати 

ду моц ба таътил мебароянд. 

5. Аспирантцои бахши ғоибона цар сол аз ҷои кор ба муддати 30 рӯзи тақвимк бо 

пардохти музди мижнаи маош цуқуқ ба рухсатии иловагк доранд. 

6. Аспирантцои бахши ғоибона цар цафта барои як рӯз аз кор озод шудан бо 

пардохти панҷоц фоизи музди мецнат цуқуқ доранд. Ташкилоти кордицанда цуқуқ дорад 

аспирантцоро дар соли чоруми тацсил мувофиқи хоциши онцо ба таври илова бе 

пардохти музд цар цафта ду рӯз аз кор озод намояд. 

7. Аспирантцои бахши ғоибона дар давраи супурдани имтицон ва навиштани 

рисолаи илмк бо хобгоц таъмин карда мешаванд (ба шарте ки муассисаи тацсилоти олии 

касбк фонди манзил дошта бошад). 

8. Ба докторантцо стипендияи давлатк ба андозаи на камтар аз маоши дотсент ва 

цар сол таътили думоца дода мешавад. Цуқуқцои дар ҷои кор пеш аз дохил шудан ба 

докторантура доштаи докторантцо (цуқуқи гирифтани манзил, дараҷаи илмк ва дигар 

цуқуқцо) ва цамчунин цуқуқи баргаштани онцо ба ҷои кори пешина цифз карда мешавад. 

9. Ба цар аспиранту докторанте, ки аз цисоби маблағи буҷет тацсил мекунад, барои 

хариди китобцои илмк цар сол ба андозаи ду стипендия кӯмакпулк дода мешавад. 

10. Унвонҷӯжне, ки дар таълифи рисола барои даржфти дараҷаи илмии доктори 

илм тацқиқот мебаранд ва аз рӯи масъалаи мубрами иҷтимоию иқтисодк ж самтцои 

афзалиятноки тацқиқоти бунждии илмк натиҷацои назаррас ба даст овардаанд, бо 

мақсади тацияи рисола барои даржфти дараҷаи илмии доктори илм метавонанд ба 

мӯцлати то ду сол ба вазифаи корманди калони илмк гузаронида шаванд. Барои 

унвонҷӯжне, ки ба вазифаи кормандони калони илмк гузаронида шудаанд, бо нигоц 

доштани маоши вазифавии пешинаашон, цуқуқи ба ҷои кори пештара гузаштан дода 

мешавад. 

11. Барои анҷоми рисолаи илмии дараҷаи илмии номзади илм ж доктори илм ба 

кормандони корхона ва  муассисаю ташкилотцо аз ҷои корашон мутаносибан ба 

мӯцлатцои  се ва шаш моц бо нигоц доштани музди мецнат рухсатии эҷодк дода мешавад. 

12. Низомнома оид ба докторантцо, аспирантцо ва унвонҷӯжн аз рӯи тартиби 

муқаррарнамудаи Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад. 

 

Моддаи 26. Цуқуқу ӯцдадорицои кормандони муассисацои тацсилоти олии 

касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 
 

1. Дар муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи 
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олии таълимк вазифацои кормандони илмию омӯзгорк (цайати профессорону 

муаллимон, кормандони илмк), муцандисию техникк, маъмурию хоҷагк, истецсолк, 

таълимию жрирасон ва ғайра пешбинк мешаванд. 

2. Ба цайати профессорону муаллимон мансабцои декани факултет, мудири 

кафедра, мудири озмоишгоц, вазифацои профессор, дотсент, муаллими калон, муаллим 

ва ассистент мансубанд. 

3. Ба муассисацои тацсилоти олии касбк ба кор қабул кардани кормандони 

илмию омӯзгорк мутобиқи шартномаи мецнатк амалк мешавад. Пеш аз бастани 

шартномаи мецнатк кормандони илмию омӯзгорк аз озмун мегузаранд.  

4. Мудири кафедраи муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд 

аз муассисаи олии таълимк дар асоси озмун интихоб мешавад. Низомнома оид ба 

тартиби ишғоли вазифа ва гузаштан аз озмунро барои иҷрои вазифаи мудири 

кафедра мақомоти давлатии идораи маориф тация ва тасдиқ менамояд.  

5. Кормандони илмию омӯзгории муассисаи тацсилоти олии касбк  цуқуқ доранд: 

- бо тартиби муқарраргардида ба Шӯрои олимони муассисаи тацсилоти олии 

касбк интихоб кунанд ва интихоб шаванд; 

- дар муцокима ва цалли масъалацои марбут ба фаъолияти муассисаи тацсилоти 

олии касбк ширкат намоянд; 

- аз хидмати китобхонацо, китобхонацои электронк, технологияи иттилоотию 

коммуникатсионк, интернет, фондцои иттилоотк, шӯъбацои илму таълим ва цамчунин аз 

хидмати шӯъбацои иҷтимоию маишк, табобатк ва шӯъбацои дигари сохтории муассисаи 

тацсилоти олии касбк мувофиқи Оинномаи он ва (ж) шартномаи коллективк ба таври 

ройгон истифода баранд; 

- мазмуни курсцои таълимиро мутобиқи стандартцои давлатии тацсилоти олии 

касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк муайян кунанд; 

- усул ва воситацои таълимро, ки ба хусусиятцои фардии цар кадоми онцо бештар 

ҷавобгӯ мебошанд ва сифати баланди раванди таълимро таъмин менамоянд, интихоб 

намоянд; 

- аз болои фармону супоришцои маъмурияти муассисаи тацсилоти олии касбк бо 

тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорк шикоят кунанд. 

6. Кормандони илмию омӯзгории муассисаи тацсилоти олии касбк  ӯцдадоранд: 

- самараи баланди раванди кори омӯзгорк ва илмиро таъмин кунанд; 

- талаботи Оинномаи муассисаи тацсилоти олии касбиро риоя намоянд; 

- донишомӯзонро дар рӯцияи мустақилият, ташаббускорк тарбия кунанд, 

қобилияти эҷодии онцоро инкишоф дицанд; 

- ба арзишцои миллк, умумибашарк ва ахлоқиву маънавк эцтиром гузоранд; 

- барои такмили ихтисоси худ пайваста кӯшиш намоянд; 

- дар раванди таълим аз телефонцои мобилк истифода набаранд. 

7. Кормандони илмии муассисаи тацсилоти олии касбк цуқуқ доранд он усулцо ва 

воситацои гузаронидани тацқиқоти илмиеро интихоб намоянд, ки ба талаботи бехатарк 

ҷавобгӯ бошанд, ба қобилияти инфиродии онцо бештар мувофиқат кунанд ва сифати 

баланди раванди илмиро таъмин намоянд. 

8. Цуқуқу ӯцдадорицои кормандони маъмурию хоҷагк,  муцандисию техникк, 

истецсолк, таълимию жридицанда ва дигар кормандони муассисаи тацсилоти олии 

касбиро қонунгузорк оид ба мецнат, Оинномаи муассисаи тацсилоти олии касбк, 

қоидацои тартиботи дохилии муассисаи тацсилоти олии касбк ва дастурцои вазифавк 
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муайян мекунанд. 

Моддаи 27. Омодагк ва такмили ихтисоси кормандони илмию омӯзгорк 

 

1. Кормандони илмию омӯзгорк дар аспирантура ва докторантураи муассисаи 

тацсилоти олии касбк, муассиса ж ташкилотцои илмк ва цамчунин бо роци вобаста 

намудани унвонҷӯжн ба ин муассисаю ташкилотцо барои навиштан ва дифои рисолаи 

номзади илм ж доктори илм ж бо роци ба вазифаи кормандони илмк гузаронидани 

кормандони соцаи омӯзгорк ҷицати таълифи рисолаи докторк омода  карда мешаванд. 

2. Муассисаи тацсилоти олии касбк шаклцои зерини такмили ихтисосро низ 

муқаррар мекунад: 

- коромӯзии илмк, омӯзгорк, эҷодк, аз ҷумла, дар корхонацо, институтцои илмию 

тацқиқотк, бюроцои конструкторк, дар муассисаи тацсилоти олии касбк ва ташкилотцо, 

аз ҷумла дар хориҷа; 

- рухсатицои эҷодк барои ба итмом расонидани рисолаи илмк; 

- такмили ихтисос ва бозомӯзк дар донишкадацо, факултетцо ва марказцои 

такмили ихтисос ва бозомӯзии кадрцо; 

- бозомузк ва таълим дар факултетцо ва курсцои махсуси назди муассисаи 

тацсилоти олии касбк. 

3. Давлат муцайж кардани шароити заруриро барои на камтар аз як маротиба дар 

панҷ сол такмил додани ихтисоси кормандони илмию омӯзгории ташкилоту 

муассисацои давлатии низоми тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимиро кафолат дода, ба ин мақсад аз цисоби буҷети давлати 

маблағи зарурк ҷудо мекунад. 

4. Ихтисоси кормандони илмию омӯзгориро цамчунин аз рӯи шартномае, ки 

шахсони воқек ва (ж) цуқуқк бо муассисацои тацсилоти олии касбк ва ташкилоту 

муассисацои илмк мебанданд, аз цисоби маблағи шахсони воқек ва (ж) цуқуқк метавон 

амалк кард. 

5. Тартиб, намуд ва шаклцои такмили ихтисосро, ки қонунгузории Ҷумцурии 

Тоҷикистон танзим накардааст, Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон муқаррар менамояд. 

 

Моддаи 28. Унвонцои илмк 

 

1. Дар Ҷумцурии Тоҷикистон унвонцои илмии профессор ва дотсент муқаррар 

карда мешаванд. 

2. Унвони илмии профессор ба шахсе дода мешавад, ки дараҷаи илмии доктори 

илм дошта, дар соцаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи 

олии таълимк  ба фаъолияти  омӯзгорк, илмк ва методк машғул аст. 

3. Унвони илмии дотсент ба шахсе дода мешавад, ки дараҷаи илмии номзади 

илмро дошта, дар муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк ба фаъолияти омӯзгорк ва илмию методк машғул аст. 

4. Тартиби додани дараҷа ва унвонцои илмиро мақомоти давлатии идораи маориф 

майян мекунад. 
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Моддаи 29. Эътироф ва муқаррар кардани баробарарзишии цуҷҷатцои 

давлатцои хориҷк дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк ва унвонцои илмк 

 

1. Эътирофи цуҷҷатцои давлатцои хориҷк дар бораи тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва дар бораи унвонцои илмк 

маънои ризоияти мақомоти дахлдори цокимияти давлатк ба эътибори қонунк доштани 

ин цуҷҷатцо дар қаламрави Ҷумцурии Тоҷикистон дорад. 

2. Баробарарзишии цуҷҷатцои давлатцои хориҷк дар бораи тацсилоти олии касбк 

ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк  ва дар бораи унвонцои илмк 

дар Қонуни мазкур маънии онро дорад, ки мақомоти дахлдори цокимияти давлатк ба 

дорандагони ин цуҷҷатцо, цамчун ба дорандагони цуҷҷатцои намунаи давлатии Ҷумцурии 

Тоҷикистон цуқуқцои академк ва (ж) касбиро дар бораи тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва дар бораи унвонцои илмк 

медицад. 

3. Эътироф ва муқаррар кардани баробарарзишии цуҷҷатцои давлатцои хориҷк 

дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

дорандагони ин цуҷҷатцоро ӯцдадор менамояд, ки талаботи умумии ба муассисацои 

таълимк ж ба кор қабул шуданро, ки  низомномацои дахлдор муқаррар кардаанд, риоя 

намоянд. 

4. Масъалаи эьтироф ва муқаррар кардани баробарарзишии цуҷҷатцои давлатцои 

хориҷк дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимк дар бораи унвонцои илмк мутобиқи тартиби муқаррарнамудаи Цукумати 

Ҷумцурии Тоҷикистон цал мегардад. 

5. Эътироф ва муқаррар кардани баробарии цуҷҷатцои давлатцои хориҷк дар 

бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва 

дар бораи унвонцои илмк бо шацодатнома, ки аз тарафи мақоми давлатии идораи 

маориф дода мешавад, тасдиқ мегардад. 

 

 

БОБИ 5. 

ТАЦСИЛОТИ КАСБИИ ИДОРАИ НИЗОМИ ТАЦСИЛОТИ ОЛИИ  КАСБК ВА 

БАЪД АЗ МУАССИСАИ ОЛИИ ТАЪЛИМК  

 

Моддаи 30. Мақомоти идоракунии низоми тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

 

1. Идораи низоми тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи 

олии таълимк мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар бораи маориф  амалк 

гардонида мешавад. 

2. Мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф ба муассисацои тацсилоти 

олии касбк, новобаста аз шакли моликият ва тобеияти идоравияшон роцбарии умумии 

методиро амалк мекунад. 

3. Оинномаи муассисаи тацсилоти олии касбии ғайридавлатк аз тарафи муассиси 

(муассисон) тасдиқ ва мутобиқи тартиби қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба қайд 
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гирифта мешавад. 

4. Муассисацои тацсилоти олии касбии царбк фаъолияти худро мутобиқи 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон амалк мекунанд. 

 

Моддаи 31. Салоцияти Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи тацсилоти 

олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

 

Ба салоцияти Цукумати Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк дохил мешаванд: 

- муайян ва амалк кардани сижсати давлатк дар соцаи мазкур; 

- ҷудо кардани маблағ аз буҷет барои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии 

баъд аз муассисаи олии таълимк; 

- тацияи лоицаи қонунцо, қабули санадцои меъжрии цуқуқие, ки татбиқи низоми 

тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимиро муайян 

мекунанд; 

- муқаррар намудани тартиби аттестатсия ва аккредитатсияи муассисацои 

тацсилоти олии касбк; 

- таъсис, азнавташкилдицк ва барцамдиции муассисацои тацсилоти олии касбии 

давлатк; 

- ба имзо расондан ва амалк кардани шартномацои байналмилалк ва 

байнидавлатие, ки масъалацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимиро танзим менамоянд; 

- тасдиқи стандартцои давлатии таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк, ба истиснои цолатцое, ки дар қонунгузории 

Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк шудаанд; 

- муқаррар намудани номгӯи соцацои таълимк (ихтисоси) тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк; 

- муайян кардани меъжри талабот ба кадрцои соцацои гуногун ва дар ин асос ба 

танзим даровардани тартиби тайжр намудани мутахассисони дорои тацсилоти олии касбк 

ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк. 

 

Моддаи 32. Салоцияти мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф дар 

соцаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимк 

 

Ба салоцияти мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф оид ба тацсилоти 

олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк дохил мешаванд: 

- якҷоя бо дигар мақомоти манфиатдори соцавии дорои муассисацои тацсилоти 

олии касбк тация кардан ва амалк гардонидани фаслцои дахлдори барномацои миллк ва 

байналмилалк дар соцаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи 

олии таълимк ва тацсилоти марбутаи иловагк; 

- тация ва татбиқи стандартцои давлатии таълимии тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк, ба истиснои цолатцое, ки дар 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон пешбинк  шудааст; 

- тасдиқи ҷузъцои давлатии стандартцои дахлдори давлатии таълимк, тасдиқ 

намудани низомномацо дар бораи аттестатсияи ницоии давлатии донишҷӯжни 
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муассисацои тацсилоти олии касбии давлатк; 

- тация ва тасдиқи нақшацои намунавии таълим ва барномацои таълимии 

тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк, ташкили 

нашри китобцои дарск ва тайжр кардани воситацои ажнии таълим; 

- мусоидат барои ривоҷ додан ва амалк гардонидани технологияцои нави 

самарабахши таълим дар соцаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк; 

- аккредитатсияи давлатии муассисацои тацсилоти олии касбк новобаста аз 

шаклцои ташкилию цуқуқк ва мансубияти идории онцо ва муассисацои давлатии 

таълимии тацсилоти дахлдори иловагк; 

- муқаррар намудани шакли цуҷҷатцои намунаи давлатк дар бораи тацсилоти олии 

касбк ва тацсилоти олии касбии баъд аз муассисаи олии таълимк, муайян намудани 

тартиби эътироф ва муқаррар кардани баробарии цуҷҷатцои давлатцои хориҷк дар бораи 

тацсилоти олии касбк ва тацсилоти олии касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва 

унвонцои илмк, додани шацодатнома дар бораи муқаррар шудани баробарии цуҷҷатцои 

зикргардида; 

- иштирок дар кори омӯзиши талабот ба мутахассисон;  

- тацияи дурнамои тайжр намудани мутахассисон;  

- тацияи пешницод доир ба цаҷми маблағе, ки аз буҷет барои муассисацои 

тацсилоти олии касбк, дигар корхона ва ташкилоту муассисацои низоми тацсилоти олии 

касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ва тацсилоти марбутаи 

иловагк, ташкилотцои илмк ва бахшцои сохтории онцо ҷудо карда мешавад;  

- тацияи пешницод оид ба цаҷми сохтмони асосии корхонацо, ташкилоту 

муассисацои мазкур; 

- цамоцангсозии фаъолияти муассисацои тацсилоти олии касбк, системацои соцавк 

ва минтақавии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимк ва муайян кардани цаҷму сохтори тайжр намудани мутахассисон, ташкили 

иттицодияи (кооператсияи) байнисоцавк ва байниминтақавии соца; 

- муқаррар намудани тартиби қабули донишҷӯжн, аспирантцо ва докторантцо ба 

муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимк; 

- кушодани аспирантура ва докторантурацо дар муассисацои тацсилоти олии 

касбии давлатк, ташкилотцои илмк новобаста аз тобеияти онцо (ба истиснои муассисацое, 

ки дар системаи Академияи илмцои Ҷумцурии Тоҷикистон ва академияи соцавии илмцо, 

ки мақоми давлатк доранд), тасдиқ кардани Низомнома дар бораи таълими кормандони 

илмию омӯзгорк, аз ҷумла кормандони илмк; 

- пешбинк кардани инкишофи шабакаи муассисацои низоми тацсилоти олии 

касбк, мувофиқа кардани таъсиси муассисацои нави давлатии низоми тацсилоти олии 

касбк ва тацсилоти дахлдори иловагк; 

- ташкили иштироки муассисацои тацсилоти олии касбк ва ташкилотцои илмии 

низоми тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

дар барномацои давлатии илмию техникк, тартиб додан ва тасдиқ кардани барномацои 

байни муассисацои тацсилоти олии касбк доир ба соцацои афзалиятноки илм, бо маблағу 

воситацо таъмин намудани ин барномацо ва назорати иҷрои онцо; 

- якҷоя бо иттицодияцои ҷамъиятк андешидани тадбирцо ва амалк гардонидани 

онцо барои цифзи иҷтимоии донишҷӯжн, аспирантцо, докторантцо, шунавандагон ва 
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кормандони низоми тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи 

олии таълимк оид ба бецтар кардани шароити таълим, кор, маишат, истироцат ва 

хизматрасонии тиббк ба онцо; 

- маблағгузорк ба фаъолияти муассисацои тацсилоти олии касбк, корхонацо, 

ташкилоту муассисацои тобеи онцо; 

- тасдиқи низомнома дар бораи тартиби ишғоли вазифацои кормандони илмию 

омӯзгорк; 

- тация ва тасдиқи низомномаи намунавк дар бораи филиалцои муассисацои 

тацсилоти олии касбии тобеи мақомоти цокимияти иҷроия, тартиби ташкили 

филиалцои мазкур: 

- нашри санадцои меъжрк дар доираи салоцияти худ; 

- бастани шартномацои байналмилалии дорои хусусияти байниидоравк мутобиқи 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон; 

- назорат ба риояи стандартцои давлатии таълим дар тамоми муассисацои 

тацсилоти олии касбии дорои аккредитатсияи давлатк новобаста ба шакли ташкилию 

цуқуқии онцо; 

- таъмини илмию методии аттестатсияи ницок ва назорати сифати омодагии 

хатмкунандагон пас аз анҷоми цар як сатц ва марцилаи тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк мутобиқи стандартцои давлатии 

таълимии тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк; 

- баррасии пешницодцо ва қабули  қарори ба муассисаи тацсилоти олии касбк 

фиристодани шикоят аз сифати таълим ва (ж) мувофиқат накардани сифати таълим ба 

талаботи стандарти дахлдори давлатии таълим; 

- ташкили фаъолияти низоми мақомоти минтақавии хадамоти давлатии назорат дар 

соцаи маориф ва аттестатсияи муассисацои тацсилоти олии касбк. 

 

Моддаи 33. Назорати давлатии сифати тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

 

1. Назорати давлатии сифати тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк ба татбиқи сижсати ягонаи давлатк дар соцаи тацсилоти олии 

касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк, баланд бардоштани 

сифати тайжр намудани мутахассисон, оқилона харҷ кардани маблағи буҷет, ки барои 

низоми  тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

ҷудо карда мешавад, равона шудааст. 

2. Назорати давлатиро ба сифати тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд 

аз муассисаи олии таълимк мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф 

мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон дар соцаи маориф амалк мекунад. 

3. Муассисаи олии таълимие, ки аккредитатсияи давлатк дорад, новобаста аз 

шакли ташкилию цуқуқк ва тобеияти идоравк дар давоми на кам аз панҷ сол як маротиба 
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аз аттестатсияи ницоии давлатк мегузарад. 

БОБИ 6. 

ФАЪОЛИЯТИ МОЛИЯВИЮ ХОҶАГИИ МУАССИСАЦОИ ТАЦСИЛОТИ 

ОЛИИ КАСБК ВА ТАЦСИЛОТИ КАСБИИ БАЪД АЗ МУАССИСАИ ТАЪЛИМК 

 

Моддаи 34. Моликият дар низоми тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

 

1. Муассис (муассисон) бо мақсади таъмини фаъолияти дар Оиннома 

пешбинишуда биною иншоот, комплексцои молу мулк, таҷцизот ва цамчунин дигар молу 

мулки зарурии истеъмолк, иҷтимок, фарцангк ва ғайраро бо цуқуқи идораи оперативк 

ба муассисаи тацсилоти олии касбк вобаста менамояд. 

2. Муассисаи тацсилоти олии касбк цуқуқи ихтижрдорк кардан ба маблағу амвол ва 

дигар намудцои моликиятеро, ки шахсони воқек ва цуқуқк барояш тӯцфа намудаанд, ба 

тариқи хайрия додаанд ж мерос мондаанд, самараи мецнати зецнк ва эҷодкориро, ки 

натиҷаи фаъолияти муассисаи олии таълимк мебошад ва цамчунин даромади фаъолияти 

худ ва объектцои моликияти аз цисоби ин даромад харидаашро дорад. 

3. Муассисацои тацсилоти олии касбк цуқуқ доранд ба сифати иҷорагир ва (ж) 

иҷорадицандаи моликият тибқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон амал намоянд.  

4. Ваколатцои моликон дар бобати ихтижрдорк намудани амволи давлатии низоми 

тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк нисбат ба 

молу мулки моликияти давлатк ба мақоми давлатии идораи маориф вобаста карда 

мешаванд, ки ин ваколатцоро цамроци мақомоти цокимияти иҷроия, ки муассисацои 

тацсилоти олии касбк дар ихтижраш мебошанд, амалк мегардонанд. 

 

Моддаи 35. Маблағгузории муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

 

1. Маблағгузории фаъолияти таълимии муассисацои тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимии давлатк аз цисоби маблағи буҷет 

мутобиқи фармоиши давлатк аз ҷониби мақомоти  ҷумцуриявии давлатии идораи 

маориф ж  мақомоти цокимияти иҷроия, ки ин муассисацоро дар ихтижр доранд, барои 

тайжр намудани мутахассисон, бозомӯзк ва такмили ихтисоси кормандон дар асоси 

меъжрцои муқарраргардидаи давлатк, аз ҷумла меъжрцои идоравии маблағгузорк, амалк 

карда мешавад. 

2. Фаъолияти муассисацои тацсилоти олии касбии  ғайридавлатк аз ҷониби 

муассис (муассисон) мутобиқи шартномаи байни онцо маблағгузорк карда мешавад. Аз 

рӯи шартномаи байни муассис (муассисон) ва муассисаи тацсилоти олии касбк ин 

фаъолият метавонад қисман ж пурра бо худмаблағгузорк ба амал бароварда шавад. 

3. Тацқиқоти илмие, ки муассисацои тацсилоти олии касбии давлатк анҷом 

медицанд, аз ҷониби мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф ва (ж) мақомоти 

цокимияти иҷроия, ки ин муассисацои тацсилоти олии касбк дар ихтижри онцо 

мебошанд, маблағгузорк карда мешавад. 

4. Муассисацои тацсилоти олии касбии давлатк соца ва тартиби истифодаи 

маблағеро, ки аз цисоби буҷет ва манбаъцои дигар гирифтаанд, тибқи муқаррароти 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон муайян мекунанд. Маблағцои ғайрибуҷетии дар 
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давраи ҷорк (сол, семоца, моц) истифоданакардаи муассисацои тацсилоти олии касбии 

давлатк пас гардонида гирифта ж ба цаҷми маблағгузории давраи минбаъдаи муассисаи 

тацсилоти олии касбк цисоб карда намешавад. 

5. Муассисаи тацсилоти олии касбк дар бонкцо ва ташкилотцои қарзии (кредитии) 

ғайрибонкк барои нигоц доштани пул ва цама гуна цисобцо, амалижти қарздицк ва 

хазинавк, аз ҷумла додугирифти асъор суратцисобцо кушода метавонад. 

6. Фаъолияти муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк, инчунин аз цисоби дигар манбаъцое, ки қонунгузории 

Ҷумцурии Тоҷикистон манъ накардааст, маблағгузорк карда мешавад. 

 

Моддаи 36. Фаъолияти пулакии муассисаи тацсилоти олии касбк ва 

тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

 

1. Муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии 

таълимк мутобиқи Оинномаи худ дар соцаи таълим ва соцацои дигар, ба шарте, ки он бар 

зижни фаъолияти асосии он набошад, метавонад фаъолияти пулакиро ба роц монад. 

2. Фаъолияти пулакии таълим дар муассисаи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк ба ивази фаъолияти таълимк ва дар доирае, ки 

барои он аз цисоби буҷет маблағгузорк мешавад, амалк шуда наметавонад. Дар акси цол 

маблағи дар натиҷаи чунин фаъолият бадастомада мутобиқи қонун мусодира карда 

мешавад. 

3. Муассисаи тацсилоти олии касбии давлатк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк цуқуқ дорад дар доираи муқаррарнамудаи иҷозатнома илова ба 

маблағгузорк аз цисоби буҷет, қабули донишҷӯжнро бо риояи замимаи иҷозатнома, ки аз 

тарафи мақомоти давлатии идораи маориф дода шудааст, тибқи шартномацо бо 

пардохти арзиши тацсил аз тарафи шахсони воқек ва цуқуқк амалк намояд. 

4. Масъалацои бастани шартнома барои фаъолияти пулакии таълим дар 

муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк 

аз ҷониби муассисацои тацсилоти олии касбк дар асоси шартномацое, ки ба қонунгузории 

Ҷумцурии Тоҷикистон ва Оинномаи муассисаи тацсилоти олии касбк мухолиф нестанд, 

амалк мегардад. 

 

 

БОБИ 7. 

ЦАМКОРИИ БАЙНАЛМИЛАЛК ВА ФАЪОЛИЯТИ ИҚТИСОДИИ ХОРИҶИИ 

МУАССИСАЦОИ ТАЦСИЛОТИ ОЛИИ КАСБК ВА ТАЦСИЛОТИ КАСБИИ БАЪД  

АЗ МУАССИСАИ ОЛИИ ТАЪЛИМК 

 

Моддаи 37. Цамкории байналмилалк 

 

1. Цамкории байналмилалии муассисацои тацсилоти олии касбк ва тацсилоти 

касбии баъд аз муассисаи олии таълимк дар доираи фаъолияти сижсати хориҷии давлат 

ба цамшарикии цақиқк, эътимоду боварии тарафайн ва ба шартномаю созишномацои 

байнидавлатк асос межбад. 

2. Мақомоти давлатии идораи маорифи цамаи зинацо, муассиса, корхонаю 
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ташкилотцои таълимии низоми маориф цуқуқ доранд бо муассиса, корхонаю 

ташкилотцои хориҷк робитаи бевосита муқаррар намоянд, барномацои байналмилалии 

таълимк, илмк ва илмию тацқиқотиро амалк гардонанд, бо тартиби муқаррарнамудаи 

қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба иттицодияцои байналмилалии ҷамъиятии 

таълимк ва илмк цамроц шаванд. 

3. Давлатцои иштироккунанда дар ташкилотцои байналмилалии соцаи маориф 

дар доираи созишномацову шартномацои дуҷониба ва бисжрҷониба сижсати 

мувофиқашударо пеш мегиранд. 

 

Моддаи 38. Фаъолияти иқтисодии хориҷк 
 

1. Мақомоти ҷумцуриявии давлатии идораи маориф, муассисацои таълимк, 

корхонаю ташкилотцои таълимии низоми маориф фаъолияти иқтисодии хориҷиро 

мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон мустақилона амалк мекунанд. Онцо 

мутобиқи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон цуқуқи дар бонкцо ва дигар ташкилотцои 

қарзии ғайрибонкк кушодани суратцисоби асъорро доранд. 

2. Маблағцои пулк ва дигар дороицое, ки муассисаи таълимк аз фаъолияти 

иқтисодии хориҷк ба даст меоварад, моликияти ин муассисаи таълимк буда ва ба он 

цуқуқи ихтижрдории пурра дошта, ба истиснои цолатцои муқаррарнамудаи қонун 

мусодира кардани он манъ аст. Ин маблағ барои инкишофи соцаи маориф, музди 

мецнати кормандон ва пойдор сохтани заминаи моддию техникии он сарф карда 

мешавад. 

 

БОБИ 8. 

МУҚАРРАРОТИ ХОТИМАВК 

 

Моддаи 39. Ҷавобгарк барои вайрон кардани Қонуни мазкур 

 

Шахсони воқек ва цуқуқк барои риоя накардани Қонуни мазкур тибқи тартиби 

муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумцурии Тоҷикистон ба ҷавобгарк кашида мешаванд. 

 

Моддаи 40. Дар бораи беэътибор донистани Қонуни Ҷумцурии 

Тоҷикистон «Дар бораи тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз 

муассисаи олии таълимк» 

 

Қонуни Ҷумцурии Тоҷикистон аз 8 декабри соли 2003, №48 «Дар бораи 

тацсилоти олии касбк ва тацсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимк» 

(Ахбори Маҷлиси Олии Ҷумцурии Тоҷикистон, соли 2003, №12 моддаи 676; соли 

2009, №3, мод. 83) беэътибор дониста шавад. 

 

Моддаи 41. Тартиби мавриди амал қарор додани Қонуни мазкур 

 

Қонуни мазкур пас аз интишори расмк мавриди амал қарор дода шавад. 

 

Президенти 
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