
                                                          Бо қарори мушовараи 

Вазорати маориф ва илми  

 Ҷумҳурии Тоҷикистон  

                                                            аз «___» ________ соли 2017 № ____   

                                                            тасдиқ карда шудааст. 

 

 

НИЗОМНОМАИ ФАКУЛТЕТИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ 

КАСБИИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН 
 

1. МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ 

 

1. 1. Низомномаи факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон (минбаъд Низомнома) дар асоси Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ», 

«Низомномаи намунавӣ оид ба муассисаи таълимии таҳсилоти олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон», «Стандарти давлатии таҳсилоти олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон» ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии соҳаи маориф 

таҳия шудааст. 

2. Низомнома мақом, вазифаҳои асосӣ, сохтор, принсипҳои идоракунӣ, 

тартибот, роҳбарӣ ва мазмуну шаклҳои муносибати факултетро бо дигар 

воҳидҳои сохтории муассисаи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

муайян мекунад. 

3. Факултет воҳиди сохтории муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба 

шумор меравад.  

4. Факултети муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ҳайати омўзгорон ва 

кормандони илмӣ-педагогӣ, таълимӣ-ёрирасон ва таълимӣ-истеҳсолии 

кафедраҳо, сохторҳо ва донишҷўёнеро, ки аз рўи барномаҳои таълимии 

таҳсилоти олии касбии самт ва ихтисосҳои амалкунанда таҳсил менамоянд, 

дар бар мегирад.  

5. Фаъолияти факултети муассисаи таҳсилоти олии касбӣ тибқи 

санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунандаи мақомоти давлатӣ, Оиннома ва 

қарорҳои Шўрои олимони муассисаи таълимӣ, фармоишу супоришҳои 

ректор, супоришҳои муовинони ректор (дар доираи салоҳиятҳои вазифавии 

онҳо муқарраргардида), қарорҳои Шўрои олимони факултет ва амру 

супоришҳои декан, ҳамчунин тавсия ва пешниҳодҳои сохтору шўроҳои дар 

ҳайти он қарордошта, ба роҳ монда мешавад. 

6. Факултети муассисаи таҳсилоти олии касбӣ шахси ҳуқуқӣ ба ҳисоб 

намеравад.  



7. Сохтори факултети муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар мувофиқа 

бо Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон бо қарори Шўрои 

олимони муассисаи таълимӣ тасдиқ карда мешавад, ки он метавонад бо 

мақсади афзалтар гардонидани фаъолияти факултет тариқи ворид намудани 

тағйироту иловаҳо азнав мавриди баррасӣ қарор дода шавад. 

8. Воҳиди асосии сохтории фаултети муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбиро кафедра ташкил медиҳад, ки он тамоми шаклҳои корҳои таълимӣ, 

таълимӣ-методӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ, иҷтимоӣ-тарбиявӣ ва илмӣ-эҷодиро (барои 

ихтисосҳои равияи санъат ва дизайн) иҷро мекунад. 

9. Роҳбарии фаъолияти факултети муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба 

Шўрои олимони факултет, декан ва муовинони ў вогузор карда мешавад. 

10. Мақсади асосии фаъолияти факултети муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбиро таъмини идоракунии самароники корҳои таълимии кафедраҳо, 

иштироки фаъолонаи онҳо дар иҷро намудани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, 

иҷтимоӣ-тарбиявӣ ва илмӣ-эҷодӣ, ташкил ва таъмини низоми иттилоотии 

идоракунӣ дар сатҳи факултет ва татбиқи барномаҳои таълимии таҳсилоти 

олии касбӣ ташкил медиҳад.  

2. ВАЗИФАҲОИ ФАКУЛТЕТ 

 

11. Факултети муассисаи таҳсилоти олии касбӣ вазифаҳои зеринро 

иҷро мекунад:  

- ташкили дурусти раванди таълим; 

- татбиқи барномаҳои таълимии таҳсилоти олии касбӣ вобаста ба 

ихтисосҳо; 

- татбиқи барномаҳои омодагии касбӣ ва таҳсилоти иловагӣ вобаста ба 

ихтисосҳо; 

- татбиқи барномаҳои идомаи таҳсил ва таҳсилоти дуюми олии касбӣ 

бо назардошти мувофиқат намудани онҳо ба тахассуси фаъолияти таълимии 

факултет; 

- иштирок дар таъмини фаъолияти шўроҳои диссертатсионии дифои 

рисолаҳои докторантура аз рўи ихтисос (доктори фалсафа (PhD), рисолаҳои 

номзадӣ ва докторӣ; 

- иштирок дар ташкили коромўзии илмӣ аз рўи ихтисос дар соҳаи 

таҳсилоти олии касбӣ, ки ба тахассуси фаъолияти факултет мувофиқат 

мекунад; 

- иштирок дар таъмини иҷрои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, таҷрибавӣ-

эҷодӣ аз рўи тахассуси фаъолияти факултет; 

- мусоидат намудан ба ташкили сохторҳои иннватсионӣ дар назди 

кафедраҳо ва факултет ва иштирок дар кори онҳо; 

- омода намудани нусхаҳои электронии адабиёти таълимӣ-методӣ, 

комплексҳои таълимӣ-методии фанҳо, китобҳои дарсӣ, корҳои илмӣ, 

монографияҳо, маводи конференсияҳо ва ғайра ба нашр; 



- ташкил ва гузаронидани конференсияҳо, семинарҳо ва симпозиумҳо; 

- ташкил ва гузаронидани корҳои тарбиявӣ, иҷтимоӣ ва чорабиниҳои 

берун аз раванди таълим; 

- назорати раванди таълими шуъбаҳои рўзона, ғоибона ва фосилавӣ;  

- иҷрои корҳои дигаре, ки тибқи қонунгузории амалкунандаи 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оинномаи муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва 

Низомномаи мазкур пешбинӣ мегарданд.  

12. Роҳбарияти факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ корҳои 

таълимӣ, таълимӣ-методӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ, иҷтимоӣ-тарбиявӣ ва илмӣ-

эҷодиро ба нақша гирифта, назароти ташкил ва иҷро намудани онҳоро тибқи 

қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Оиннома ва Қоидаҳои 

тартиботи дохилии муассисаи таълимӣ ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии 

муассисаи таълимӣ ва факултет таъмин менамояд.  

13. Дар факултети муассисаи таҳсилоти олии касбӣ татбиқи 

барномаҳои таълмии таҳсилоти олии касбӣ бо истифода аз шаклҳои гуногуни 

таҳсил (рўзона, ғоибона, фосилавӣ) ва зинаҳои таҳсилот (бакалавриат, 

мутахассис ва магистратура, докторантура аз рўи ихтисос (доктори фалсафа 

(PhD)), барномаҳои баъд аз муассисаи таҳсилоти олӣ (аспирантура, 

унвонҷўйӣ, докторантура) ва барномаҳои дигари ба тахассуси фаъолияти 

факултет мувофиқ таъмин карда мешавад. 

14. Раванди таълим дар факултет тибқи нақшаҳои таълимии дар асоси 

талаботи ҳадди ақали мазмуну мундариҷаи Стандартҳои давлатии таҳсилоти 

олии касбӣ таҳия ва аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тасдиқгардида, ба роҳ монда мешавад. Ҳамчунин раванди 

таълим тибқи Оиннома, қарори Шўрои олимон ва дигар санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии муассисаи таълимӣ ва факултет танзим карда мешавад. 

15. Фаъолияти илмӣ дар факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

дар шакли банақшагирии корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар назди кафедраҳо ва 

иштирок дар татбиқи лоиҳаҳои илмӣ-таҳқиқотии донишгоҳӣ, ҷумҳуриявӣ ва 

байналмилалӣ, ҳамчунин барнома ва грантҳои дар шакли иҷро намудани 

корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, илмӣ-эҷодӣ, илмӣ-ташкилӣ, бунёдӣ, расонидани 

ёрии илмӣ-техникӣ ва илмӣ-машваратӣ пешниҳодгардида амалӣ гардонида 

мешавад. Татбиқи корҳои илмӣ-таҳқиқотии факултет дар назди кафедраҳо, 

марказҳои илмӣ, озмоишгоҳҳо ва дигар воҳидҳои сохтории он ба роҳ монда 

мешавад.   

 

3. РОҲБАРИИ ФАКУЛТЕТ 

 

 16. Роҳбарии умумии факултети муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар 

сатҳи Шўрои олимони факултет муқаррар карда мешавад.  

 17. Роҳбарии фаврии факултети муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба 

уҳдаи декан гузошта мешавад. 

 18. Ба ҳайати роҳбарикунандаи факултети муассисаи таҳсилоти олии 

касбӣ мувоинони декан низ дохил мешаванд. 

 



4. ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ШЎРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТ  

 

 19. Шўрои олимони факултети муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 

мақомти интихоботии пешбарикунанда ба шумор рафта, намояндагии ҳайати 

факултетро ба уҳда дорад. Тартиби таъсисдиҳӣ, фаъолият, салоҳиятҳо ва 

интихоби ҳайати Шўрои олимони факултет мутобиқи Оинномаи муассисаи 

таълимӣ ва Низомномаи мазкур муқаррар карда мешавад.    

 20. Ба ҳайати Шўрои олимони факултети муассисаи таҳсилоти олии 

касбӣ аз рўи вазифа декан, муовинони декан ва мудирони кафедраҳо дохил 

мешаванд. Аъзоёни боқимондаи ҳайати Шўрои олимони факултет тариқи 

овоздиҳии пинҳонӣ дар маҷлиси умумии факултет интихоб карда мешаванд, 

ки теъдоди онҳо бояд аз теъдоди аъзоёни аз рўи вазифа ба ҳайати Шўрои 

олимон дохилгардида зиёд бошад.  

21. Ба ҳайати Шўрои олимони факултет ҳачунин раисони иттифоқи 

касабаи омўзгорону кормандон, донишҷўён ва раиси созмони ҷавонони 

факултет интихоб карда мешаванд.  

22. Намояндагони воҳидҳои сохтории факултет вақте аъзои Шўрои 

олимон интихобгардида ҳисоб мешаванд, ки агар ба номзадии онҳо беш аз 

50%-и кормандони дар маҷлиси умумии факултет иштирокдошта, овоз 

диҳанд.  

23. Ҳайати Шўрои олимон ва ворид намудани тағйирот ба он бо 

фармоиши ректори муассисаи таълимӣ тасдиқ карда мешавад.   

24. Муҳлати фаъолият намудани Шўрои олимони факултет 5 сол 

муқаррар карда мешавад. Кори Шўрои олимони факултет тибқи нақшаи 

барои як соли таҳсил тасдиқгардида, ба роҳ монда мешавад. 

25. Шўрои олимон ҳангоми тибқи иштирок доштани аз 2/3 ҳиссаи 

аъзоён ҳуқуқи қабул намудани қарорро дорад. Қарори Шўрои олимон дар 

ҳолате қабулгардида ҳисобида мешавад, ки агар ба тарафдории он беш аз 

50%-и аъзоёни дар ҷаласа иштирокдошта овоз диҳанд. Қарори Шўрои 

олимон пас аз гузоштани имзои декан ҳукми қонунӣ пайдо мекунад.   

26. Иҷрои қарори Шўрои олимони факултети муассисаи таҳсилоти 

олии касбӣ барои кормандони тамоми воҳидҳои сохторӣ ва донишҷўёни 

факултет ҳатмӣ мебошад.  

27. Қарори Шўрои олимони факултети муассисаи таҳсилоти олии касбӣ 

танҳо бо қарори Шўрои олимони муассисаи таълимӣ тибқи пешниҳоди 

ректор ё муовини ректор оид ба таълим бекор карда мешавад.  

28. Ташкили корҳои ҷорӣ ва ҳуҷҷатгузорӣ дар Шўрои олимони 

факултети муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ба уҳдаи котиби Шўро, ки бо 

қарори Шўрои олимони факултет аз ҳисоби аъзоёни он интихоб мегардад, 

гузошта мешавад.  

29. Масълаҳои аз ҷониби факултет ба Шўрои олимони муассисаи 

таҳсилоти олии касбӣ пешниҳодшаванда, бояд пешакӣ дар ҷалласаи Шўрои 

олимони факултет мавриди баррасӣ қарор дода шаванд.  

30. Ҷаласаҳои Шўрои олимони факултети муассисаи таҳсилоти олии 

касбӣ – ҷаласаҳои кушод буда, кормандони факултет метавонанд дар онҳо бе 



ҳуқуқи овоздиҳӣ иштирок намоянд. Шахсони дигар дар ҷаласаҳои Шўрои 

олимони факултет бо қарори алоҳидаи он ва даъвати котиби Шўро иштирок 

менамоянд.  

 

5. САЛОҲИЯТҲОИ ШЎРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТ 

 

 31. Шўрои олимон чунин салоҳият дорад: 

 - дар ҷаласаи аввал теъдоди умумии аъзоёнро муайян намуда, ҳайат ва 

нақшаи кории солонаро тасдиқ мекунад; 

 - реҷаи кори ҷаласаҳои Шўроро муаян мекунад; 

 - ҳамоҳангии фаъолияти тамоми сохторҳои факултетро таъмин 

менамоянд; 

 - масъалаҳои ба таъсис ва барҳам додан, ворид намудани тағйироту 

иловаҳоро дар номи кафедраҳо ва дигар воҳидҳои сохторӣ пешакӣ муҳокима 

менамояд; 

 - ҳисоботи солонаи декани факултетро шунида, баҳо медиҳад; 

 - номзадии кормандони факултетро барои интихоб ба ҳайати Шўрои 

олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ муҳокима ва пешниҳод менамояд; 

 - номзадии довталабонро барои дарёфти унвонҳои илмии профессор ва 

дотсентони кафедраҳо ё иштирок дар озмуни ишғоли вазифаҳои мудир, 

профессор, дотсент ва муаллими калони кафедра мавриди муҳокима қарор 

дода, ба Шўрои олимон муассисаи таҳсилоти олии касбӣ пешниҳод 

менамояд; 

 - номзадии кормандони факултетро ба дарёфти унвонҳои академӣ, 

фахрӣ, муқофотҳои давлатӣ ва ҳавасмандгардонии молиявӣ пешниҳод 

менамояд; 

 - масъалаҳои таъсис ё барҳам додани ихтисосҳо ва ворид намудани 

тағйиротро дар шакли тайёр намудани мутахассисон мавриди муҳокима 

қарор дода, ба Шўрои олимони муассисаи таҳсилоти олии касбӣ пешниҳод 

мегардонад; 

 - нақшаҳои таълимии кории ихтисосҳо ва нақшаҳои таълимии фардии 

донишҷўёнро тасдиқ менамояд; 

 - масъалаҳои қабули хатмкунандагонро ба зинаҳои таҳсилоти 

магистратура, докторантура аз рўи ихтисос (доктори фалсафа (PhD) ва 

аспирантура муҳокима намуда, мавзўи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ, роҳбарони 

илмӣ ва барномаҳои имтиҳонҳонии онҳоро тасдиқ менамояд; 

 - масъалаҳои ташкили раванди таълимро мунтаззам мавриди баррасӣ 

қарор медиҳад; 

 - масъалаҳои ҷалби донишҷўён ба иҷрои корҳои илмӣ-таҳқиқотиро 

муҳокима мекунад; 

 - оид ба масъалаҳои ба сатҳи сифати таҳсилот ва тайёр кардани 

мутахассисони баландихтисос алоқаманди факултет қарорҳои дахлдор қабул 

мекунад; 



 - накшаи мавзуъҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотиро баррасӣ намуда, 

масъалаҳои ҷудо намудани мавблағро барои корҳои афзалиятнок ҳал 

менамояд; 

 - масъалаҳои таъминоти иҷтимоии донишҷўён, кормандон ва беҳтар 

гардонидани шароити таҳсил ва меҳнатро дар сатҳи факултет муҳокима 

мекунад. 

 

6. МАҚОМ, МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ ДЕКАН 

 

 32. Декан роҳбарӣ факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба 

шумор рафта, кори кормандони кафедраҳо ва воҳидҳои сохтории дар назди 

факултет амалкунандаро ташил ва бевосита роҳбарӣ менамояд.  

 33. Вазифаи декани факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ» 

таъиншаванда мебошад.  

 34. Декани факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ фаъолияти 

ҳайати омўзгорни кафедраҳо ва дигар воҳидҳои сохтории онро дар самти 

иҷрои намудани корҳои таълимӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ, иҷтимоӣ-тарбиявӣ ва 

илмӣ-эҷодӣ (барои равияи ихтисосҳои санъат ва дизайн), аз ҷумла корҳои 

тарбивявиро бо донишҷўён дар хобгоҳ, дар доираи салоҳиятҳои вазифавии 

худ ташкил намуда, ҷиҳати иҷро намудани онҳо ба тамоми кормандон ва 

донишҷўён супоришҳои қатъӣ медиҳад.  

 35. Ба вазифаи декани факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

шахсоне таъин карда мешаванд, ки ба талаботи нисбат ба ин вазифа 

муқарраргардидаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷавобгў бошад.  

36. Декани факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар мувофиқа 

бо Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарони вазорату 

идораҳои соҳавӣ бо фармоиши ректор таъин карда мешавад. 

 37. Декани факултет метавонад уҳдадориҳои вазифаи худро дар 

баробари иҷро намудани корҳои дигари муассисаи таълимӣ, дар шакли 

ҳамкор иҷро намояд.  

 38. Ба вазифаи декани факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

шахсони то 63-сола, дорои дараҷа, унвони илмӣ ва собиқаи кории на камтар 

аз 5-солаи педагогӣ ё вазифаҳои роҳбарикунанда таъин карда мешавад. 

Шахсони дар вазифаи декани факултет ба синни нафақа расида, дар асоси 

аризаи ва розигии онҳо ба вазифаҳои дигар гузаронида мешаванд.  

 

7. САЛОҲИЯТҲОИ ДЕКАНИ ФАКУЛТЕТ 

 

  39. Декани факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ  фаъолияти 

худро мутобиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», Қонуни 

Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ», Стандартҳои 

давлатии таҳсилоти олии касбӣ, қарорҳои мушовараи Вазорати маориф ва 

илмӣ Ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорату идораҳои саоҳавӣ фармоишу 

супоришҳои Вазири маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва роҳбарони 



вазорату идораҳои соҳавӣ, шартномаи (қарордод) меҳнатӣ, Низомномаи 

мазкур, қарорҳои Шўрои олимон ва фармоишу супоришҳои ректор, 

супоришҳои муовинони ректор ва қарорҳои Шўрои олимони факултет ба роҳ 

мемонад.      

 40. Декани факултети муассисаи таҳсилоти олии касбӣ дар доираи 

салоҳиятҳои худ вазифаҳои зеринро иҷро мекунад: 

 - роҳбарии умумии факултет; 

 - банақшагирӣ, ташкил ва назорати иҷрои корҳои таълимӣ, илмӣ-

таҳқиқотӣ, иҷтимоӣ-тарбиявӣ ва илмӣ-эҷодӣ (барои равияи ихтисосҳои 

санъат ва дизайн) -и факултет; 

 - ташкили корҳои бақайдгирии натиҷаи давомоти донишҷўён дар 

машғулиятҳои дарсӣ, азхудкунии барномаҳои таълимии фанҳо аз ҷониби 

онҳо ва гузаронидани донишҷўён аз аттестатсияҳои ҷорӣ ва хамт;   

 - дар муҳлати муқарраргардида пешниҳод намудани донишҷўён ба 

хориҷ, барқарор, рухсатии академӣ, интиқол, аз курс ба курс гузаронидан ва 

таъини стипендия; 

 - роҳбарӣ ба кори сардорони гуруҳҳои академӣ, гузаронидани корҳои 

тарбиявӣ бо донишҷўёни факултет; 

 - ҷавоб гардондан ба мактуб, ариза ва дархости донишҷўён оид ба 

масъалаҳои таълимӣ ва маишӣ; 

 - тасдиқ намудани реҷаи кории кормандони садорати факултет; 

 - ташкил ва гузаронидани чорабиниҳо ҷиҳати такмил ва баланд 

бардоштани сатҳи пояи материалии факултет; 

 - ҳамоҳангсозии алоқа бо хатмкунандагони факултет ва муассисаҳое, 

ки онҳо фаъолият мекунанд; 

 - пешниҳоди фармоишҳо ва супоришҳо ба мудирони кафедра ва 

кормандони факултет ва таъмини назорати иҷрои саривақтии онҳо; 

 - таъмини ҳифзи меҳнат, ҳолати санитарӣ ва оташнишонӣ дар факултет 

ва андешидани чораҳои зарурӣ ҷиҳати аз байн бурдани ҳолатҳои ба садама 

дуҷор шудани донишҷўён ва кормандон дар синфхонаҳо, озмоишгоҳҳо, 

кабинетҳои корӣ ва бинои таълимӣ; 

 - иштирок дар қабули қарорҳо оид ба масъалаҳои барқарор ва интиқоли 

донишҷўён.  

 41. Декани факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҳуқуқ дорад: 

 - дар доираи салоҳиятҳои вазифаи худ ба тамоми кормандони воҳидҳои 

сохторӣ, донишҷўён, магистрҳо, аспирант ва докторантони факултет 

супориш диҳад; 

 - дар кори тамоми воҳидҳои сохторӣ, ки ба муҳокимаи масъалаҳои ба 

фаъолияти факултет алоқаманд равона гардидаанд, иштирок намояд; 

 - барои таъини кормандон ба вазифаҳои муовинони декан ва роҳбарони 

дигар воҳидҳои сохтории факултет ва аз вазифа озод намудани онҳо ба 

ректори муассисаи таълимӣ бо пешниҳод муроҷиат намояд;  

 - дар Шўрои олимони факултет ҷиҳати такмил додан ва баланд 

бардоштани сифати корҳои таълимӣ, таълимӣ-методӣ ва иҷтимоӣ тарбиявӣ 

бо пешниҳод баромад кунад; 



 - дар рафти баргузории тамоми шаклҳои машғулиятҳои дарсӣ, қабули 

имтиҳонҳои фосилавӣ, ниҳоӣ, гузаронидани донишҷўён аз аттестатсияи хамт 

иштирок намояд; 

 - донишҷўёнро ба сессияҳои имтиҳонӣ роҳ диҳад ва дар асоси сабабҳои 

узрнок муҳлати бартараф намудани қарзҳои академӣ ва фарқиятҳоро аз рўи 

нақшаҳои таълимӣ муқаррар намояд; 

 - донишҷўёнро ба аттестатсияи хатм роҳ диҳад; 

 - сардорони гуруҳҳои академиро таъин ва озод намояд; 

 - риояи қоидаҳои дар хобгоҳ истиқомат намудани донишҷўёнро 

назорат кунад; 

 - номзадии донишҷўёнро барои дастовардҳои назарраси таълимӣ ва 

иштироки фаъолона дар корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ ва иҷтимоӣ-тарбиявӣ ба 

мукофотҳои пуливу молӣ, озод намудан аз пардохти маблағи таҳсил 

пешниҳод намояд;   

 - донишҷўёнро барои вайрон намудани Қоидаҳои тариботи дохилии 

муассисаи таълимӣ ба муҷозот пешниҳод кунад; 

 - вобаста ба тамоми масъалаҳои ба фаъолияти факултет алоқаманд, аз 

мудирони кафедраҳо гузориш ва ҳисоботи хаттӣ талаб кунад;   

 - декани факултет вобаста ба салоҳиятҳои вазифаи иғолнамудааш 

ҳуқукҳои дигари тибқи қонунгузории амалкунанда ва санадҳои меъёрии 

ҳуқуқии дар шакли қарори Шўрои олимон ва фармоишҳои ректори 

муассисаи таълимӣ муқарраркардашударо низ дорад. 

    

8. МУНОСИБАТИ ДЕКАНИ ФАУЛТЕТ БО ШАХСОНИ МАНСАБДОР 

ВА ДОНИШҶЎЁН 

 

 42. Декани факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба ректор ва 

муовини аввали ректор итоат намуда, супоришҳои ректор ва раёсати 

муассисаи таълимро иҷро менамояд. 

 43. Декани факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ супоришҳои 

роҳбарони дигар воҳидҳои сохторҳои муассисаи таълимиро, ки ба 

салоҳиятҳои вазифавии ў мувофиқат намекунанд, дар асоси пешниҳоди 

ҳуҷҷат бо имзои ректор ё муовини аввали ректор иҷро мекунад. 

9. НАЗОРАТ, ҲИСОБОТДИҲӢ ВА МАСЪУЛИЯТИ 

ДЕКАНИ ФАКУЛТЕТ 

 

44. Декани факултет дар асоси принсипи яккароҳбарӣ аз рўи натиҷаи 

корҳои факултет дар назди Шўрои олимони факултет, Шўрои олимон ва 

ректори муассисаи таълимӣ пурра масъул мебошад. 

45. Декани факултет оид ба натиҷаи корҳо дар давоми як соли таҳсил 

ва ҷамъбасти давраҳои асосӣ ва иловагии сессияҳои имтиҳонӣ дар Шўрои 

олимони факултет ҳисобот медиҳад, ҳамчунин ҳисоботи декани факултет на 

дертар аз як моҳ то ба анҷом расидани муҳлати иҷрои вазифааш бо қарори 

ректор, дар ҷаласаи Раёсат ё Шўрои олимони муассисаи таълимӣ шунида 

мешавад. 



46. Декани факултет барои паст будани натиҷаи корҳои таълимӣ, илмӣ-

таҳқиқотӣ, иҷтимоӣ-тарбиявӣ ва илмӣ-эҷодӣ (барои равияи ихтисосҳои 

санъат ва дизайн), дар ҳаҷми пурра татбиқ нагардиани барномаҳои асосии 

таҳсилоти олии касбӣ аз рўи ихтисосҳо, сифати омода намудани 

мухатассисон, истифодаи пояи материалӣ-техникӣ берун аз таъиноти 

муқарраргардида ва иҷро накардани уҳдадориҳои вазифавии тибқи 

Оинномаи муассисаи таълимӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии амалкунанда 

муайянгардида, ҷавобгар мебошад.  

47. Декани факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ пеш аз 

мўхлат аз вазифа бо қарори Шўрои олимони муассисаи таълимӣ, ҳамчунин 

қонунгузории амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда мешавад.  

 

10. ВАЗИФАҲОИ ИҶРОКУНАНДАИ ВАЗИФАИ  

ДЕКАНИ ФАКУЛТЕТ  

 

48. Ҳангоми дар фаъолияти корӣ қарор надоштани декани факултет 

вазифаҳои ўро яке аз муовинони бо фармоиши ректори муассисаи таълимӣ 

таъингардида, иҷро мекунад.  

49. Дар давраи ба сифати иҷрокунандаи вазифаи декан фаъолият 

намудан, шахси мазкур ҳуқуқҳои пурраи роҳбарии факултетро пайдо карда, 

барои сифатан хуб иҷро намудани вазифаҳои дар назди ў гузошташуда пурра 

ҷавобгар мебошад.  

 

11. МУОВИНОНИ ДЕКАНИ ФАКУЛТЕТ 

 

 50. Декани факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ муовиноне 

дорад, ки теъдо ва уҳдадориҳои вазифавии онҳо тибқи Оинномаи муассисаи 

таълимӣ бо фармоиши ректор муайян карда мешавад.  

 51. Уҳдадориҳои вазифавии муовинони декан вобаста ба самти 

фаъолияти факултет, ки назорати иҷро намудани онро таъмин мекунанд, 

муқаррар карда мешавад. 

 

12. МАҚОМ, МАҚСАД ВА ВАЗИФАҲОИ САДОРАТ 

ВА ВОҲИДҲОИ ДИГАРИ СОХТОРИИ ФАКУЛТЕТ 

 

 52. Садорат воҳиди асосии сохтории факултет ба шумор рафта, шахси 

воқеии ҳуқуқӣ нест.  

 53. Садорати факултет фаъолияти худро дар асоси қарорҳои декан, 

муовинони декан, Шўрои олимони факултет, ҳуҷҷатҳои ташкилӣ-супоришии 

раёсати муассисаи таълимӣ ба роҳ мемонад.    

 54. Вазифаҳои асосии кормандони садорати факултети муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбиро иҷро намудани корҳои зерин ташкил медиҳанд: 

 - банақшагирӣ, ташкил ва таъмини раванди таълим дар факултет; 

 - таъмини донишҷўён бо иттилоот оид ба масъалаҳои таҳсилот; 



 - ташкил, назорат, ташаккул, ба роҳ мондан ва дар давоми таҳсил ба 

хазинаи муассисаи таълимӣ супоридани парвандаҳои шахсии донишҷўён; 

 - ба роҳ мондани ҳамкорӣ бо Комиссяи қабул ҷиҳати қабули 

донишҷўён ба муассисаи таълимӣ ва хамтм намудани он; 

 - назорат ва ҳамоҳангсозии фаъолияти кафедраҳо дар самти ташкил ва 

гузаронидани корҳои таълимӣ, таълимӣ-методӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ, иҷтимоӣ-

тарбиявӣ ва илмӣ-эҷодӣ (барои равияи ихтисосҳои санъат ва дизайн); 

 - омода ва пешниҳод намудани ҳуҷҷатҳо, лоиҳаҳои фармоишҳои 

ректор, амрҳои факултет; 

 - ба роҳ мондани шакли омории ҳисобботдиҳӣ дар сатҳи факултет; 

 - ташаккул додан низоми ҳамоҳангсозӣ, ба роҳ мондан ва назорат оид 

ба мубодилаи ҳуҷҷатгузорӣ дар факултет; 

 

13. СОХТОРИ САДОРАТИ ФАКУЛТЕТ 

 

 55. Сохтори факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро вазифаҳои 

декан, мувоинони декан ва кормандони техникӣ ташкил медиҳанд. 

 56. Барои таъмини фаъолияти факултет аз рўи самтҳои муайян дар 

асоси ҷамъиятӣ вазифаҳои ба монанди расиси сарпарастон, роҳбари 

Ҷамъияти илмии донишҷўёни факултет ва ғайра муқаррар карда мешавад.  

 57. Ҳайат ва теъдоди воҳидҳои кории сохтори садорати факултетро 

ректор дар асоси пешниҳоди декан тасдиқ мекунад.    

   

14. ВАЗИФА ВА УҲДАДОРИҲОИ КОРМАНДОНИ САДОРАТИ 

ФАКУЛТЕТ 

 

 57. Ба уҳдаи кормандони садорати факултети муассисаи таҳсилоти 

олии касбӣ иҷро намудани корҳои зерин гузошта мешавад: 

 - ташкили корҳои таълимӣ, таълимӣ-методӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ, иҷтимоӣ-

тарбиявӣ ва илмӣ-эҷодӣ (барои равияи ихтисосҳои санъат ва дизайн) дар 

факултет;  

 - банақшагирии шакли ҳисоботдиҳии иҷрои корҳои таълимӣ, таълимӣ-

методӣ, илмӣ-таҳқиқотӣ, иҷтимоӣ-тарбиявӣ ва илмӣ-эҷодӣ (барои равияи 

ихтисосҳои санъат ва дизаайн) дар факултет; 

 - татбиқи барномаҳои асосии таҳсилоти олии касбӣ аз рўи ихтисосҳои 

амалкунанда; 

 - бақайдгирии теъдод (контингент) ва давомоти донишҷўён; 

 - баланд бардоштани сатҳи касбӣ ва ғоявию фарҳанги кормандон; 

 - таъмини назорати ҳолати биноҳои таълимӣ, истеҳсолӣ, хизматӣ ва 

амволи давлатии дар тавозуни садорати факултет гузошташуда; 

 - ташкил ва гузаронидани корҳои фаҳмондадиҳи бо хатмкунандагони 

муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва нигоҳ доштан алоқа бо 

хатмкунандагони факултет; 

 - ҳамоҳангсозии иҷрои нақшаи кории факултет бо кафедраҳо ва дигар 

воҳидҳои сохтории факултет; 



 - таъмини ҳуҷҷатгузорӣ дар сатҳи факултет. 

 58. Кормандони садорати факултет ҳуқуиқ доранд: 

 - ҷиҳати такмил додани раванди ташкил ва гузаронидани корҳои 

таълимӣ ва тарбиявӣ ба Шўрои олимони факултет бо пешниҳод муроҷиат 

намоянд; 

 - факултетро дар Шўрои донишҷўён Шўрои донишҷўёни хобгоҳ ва 

дигар ташкилоти созмонҳои донишҷўӣ намояндагӣ кунанд; 

 59. Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои вазифавии ҳар як кормандони садорати 

факултети муасисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ёасривақт иҷро нагардидани 

вазифаҳои дар назди онҳо гузошташуда тибқи дастурамали вазифавӣ ва 

шартномаи (қарордоди) меҳнатӣ муқаррар карда мешавад.  

 

15. МУНОСИБАТИ КОРМАНДОНИ САДОРАТИ ФАУЛТЕТ 

БО ШАХСОНИ МАНСАБДОР ВА ДОНИШҶЎЁН 

 

 60. Кормандони садорати факултети муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

қарорҳои Шўрои олимон ва фармоишҳои ректори муассиаи таълимӣ, 

ҳамчунин қарорҳои Шўрои олимони факултетро, ки ба фаъолияти онҳо 

марбут мебошанд, иҷро мекунанд.  

 61. Садорати факултет бо воҳидҳои сохтории тамоми қисмҳои 

муассисаи таълимӣ фаъолияти ҳамоҳанг ба роҳ мемонад.  


