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Кодекси ахлоќии донишљўи ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино
1. Муќаррароти умумї
1.1. Кодекси ахлоќ самтњои маънавии ќоидањои рафтору кирдори
донишљўёни донишгоњро муайян мекунад, ки бо меъёрњои ба таври
умум ќабулшудаи одобу ахлоќ, эњтиром ба давлат, љамъият ва
њамсабаќони худ асоснок шудаанд.
1.2. Кодекси ахлоќ ба донишљўёни њамаи факултетњо ва шаклњои дигари
таълимии донишгоњ амал мекунад;
1.3. Кодекси ахлоќ мувофиќи рафтори донишљўён њангоми дар њудуди
донишгоњ, базањои клиникї ва кафедрахои он будан, истифода бурда
мешавад. Кодекси ахлоќ, њамчунин ба он амали донишљўён дар њудуди
донишгоњ равона шудааст, ки ба шаъну шарафи ў таъсир мерасонад.
1.4. Кодекси ахлоќи донишљўёни донишгоњ чунин маќсаду њадафњо дорад:
 ташкил намудани шароити хубтарину мусоиди таълим
 фароњам овардани фазои муътадили рўњиву равонї барои
муоширати байнихудї ва равобити дўстона бо донишљўёни дигар
мактабњои олї. Њадафи асосии баамалбарории њамаи меъёрњои
Кодекси мазкур мустањкамкунии фарњанги маънавии љамоаи
донишљўёни донишгоњ мебошад.
1.5. Њар як донишљўи донишгоњ меъёрњои Кодекси мазкурро иљро намуда,
дар боло бурдани обрў ва маќому манзалати донишгоњ сањми худро
мегузорад.
2. Ќоидањои асосии ахлоќи донишљўи
ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино
2.1. Донишљўи донишгоњ дар фаъолияти худ мувофиќи ќоидањои зерини
одобу ахлоќ амал мекунад:








муносибати неку хайрхоњона ба одамон;
эњтироми ќоидањо ва шаъну шарафи донишгоњ;
боодобї ;
поквиљдонї ва дурусткорї;
масъулият ва садоќат ба ўњдадорињои ќабулшуда;
љиддият;
эътимод.

3. Ќоида ва меъёрњои асосии ахлоќии донишљўёни донишгоњ
Донишљўёни донишгоњ њамчун аъзои масъули љамоаи таълимї ва
донишљўї бояд ќоидањои зерини одобу ахлоќро риоя намоянд:
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3.1. Ќоида ва меъёрњо њангоми фаъолияти таълимї
3.1.1. Донишљў саъю кушиш мекунад, ки дар касби интихобнамудааш
мутахассис шавад. Ў бовиљдонона тањсил мекунад ва дар
тадќиќотњои илмї ширкат меварзад. Њамаи имкониятњоро барои
пурра кардани сатњи дониш ва аз худ намудани малакањои амалї
истифода мебарад, кушиш мекунад, ки дар касби интихобкардааш
мутахассиси хуб шавад.
3.1.2. Донишљў дар ваќти санљишу имтињонот рўбардор намекунад ва аз
шпаргалка истифода намебарад.
3.1.3. Донишљў барои ёрї ба дигар шахсони миёнараву бесалоњият
мурољиат намекунад ва дар ваќти санљишу имтињонњо, ки иљроиши
корњои фардиро пешбинї менамоянд, сидќан саъю кўшиш мекунад.
3.1.4. Донишљў вазифаи хонагї, корњои санљишї, рефератњо, корњои курсї
ва дипломии аз тарафи дигарон иљрокардашударо њамчун натиљаи
мењнати шахсии худ намесупорад.
3.1.5. Донишљў ба фиреби муаллимон ва маъмурияти донишгоњ роњ
намедињад ва њуљљатњои ќалбакиро истифода намебарад.
3.1.6. Донишљў аз муносибатњои шахсї, хешовандї ва дигар воситањои
номаќбул бо маќсади ба даст овардани имтиёз истифода намебарад,
ба муаллимон ва маъмурият бо ин маќсад ришва пешнињод
намекунад.
3.1.10. Донишљў дар љараёни таълим интизомро вайрон намекунад ва
диќќати донишљўёни дигарро њангоми азхудкунии мавод ба дигар
тараф љалб намекунад.
3.2.

Њукуќ ва меъёрњои ахлоќи шахсї

3.2.1. Донишљў бо устодон, калонсолон боэњтиром муносибат мекунад, дар
рафтор бо њамкурсон ва дигар донишљўёни курсњои болої ва курсњои
поёнї даѓалї намекунад. Њангоми вохўрдан бо муаллимон ва
кормандони донишгоњ донишљў бояд салом дињад.
3.2.2. Рафтору кирдори донишљўи донишгоњи тиббї дар клиникањо бояд ба
њамаи меъёрњои ахлоќу одоби табибї мувофиќат кунад. Дар клиника
бо садои баланд гап задан, мусиќї шунидан, давидан манъ аст. Дар
ваќти танаффус ба роњравњои клиника камтар мебарояд.
3.2.3. Донишљўи донишгоњи тиббї меъёрњои ахлоќии донишљўї ва
ќоидањои рафтору кирдори расмиро њангоми муошират бо дигар
донишљўён риоя мекунад. Донишљў ба шаклњои гуногуни паст
намудани шаъну шараф, истифодаи зўрии љисмонї ва рўњї нисбат ба
дигар шахсон роњ намедињад.
3.2.4. Донишљў барои ташкил намудани фазои солими муносибот дар
гурўњ саъю кўшиш мекунад, ба поймолкунии њуќуќи шахс аз рўи
нишонањои љинсї, миллат ва дин роњ намедињад, урфу одат ва
анъанаву суннатњои донишљўёни миллатњои гуногунро эњтиром
менамояд.
3.2.5. Донишљў тарзи њаёти солим мебарад ва пурра аз тамокукашї дар
њудуди донишгоњ, њамчунин пойгоњњои клиникие, ки дарсњои
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донишљўён мегузаранд, даст мекашад, аз истифодабарии маводњои
нашъадор худдорї мекунад.
3.2.6. Донишљў дар њудуди донишгоњ ва пойгоњњои клиникии он
нўшокињои спиртиро истифода намебарад ва аз истеъмоли он дар
беруни донишгоњ низ даст мекашад.
3.2.7. Донишљў ба анъанањои факултет ва донишгоњ эњтиром гузошта, молу
мулки онро эњтиёт мекунад, ба тозагї ва тартибу низоми атрофи худ
назорат мебарад. Берун аз донишгоњ донишљў бояд дар хотир дошта
бошад, ки ў намояндаи донишгоњ ба шумор меравад ва кўшиш кунад,
ки бо одобу ахлоќи худ обрў ва номи донишгоњро доѓдор накунад.
3.2.8. Дар њудуди биноњои таълимї ва њангоми машѓулиятњо аз телефони
мобилї истифода набарад.
3.2.9. Донишљў њар фаъолияти лозимї ва манфиатнокеро, ки ба
мустањкамкунии системањои худидоракунии донишљўён ва инкишофи
фаъолияти эљодии (илмї-таълимї, варзишї, расомї ва ѓ.) донишљўён
равона шудааст, эътироф мекунад.
4. Намуди зоњирии донишљў
Њангоми ворид шудан ба њудуди донишгоњ, пойгоњњои клиникї ва
кафедрањои он донишљў ўњдадор аст, ки талаботњои зерин доир ба намуди
зоњирии шахсии худро иљро намояд.
4.1. Хушсарулибос ва покиза ба назар расад. Намуди зоњирї ба меъёрњои
умумии сару либоси табибї мувофиќат кунад: тозаву покиза, хилъати
дарзмол кардашуда, кулоњи сафед. Мўйњо бояд љамъ карда ва дар таги
кўлоњ андохта, нохунњо паст карда шуда бошад. Ба пўшидани
либосњои њархела: шорт, домани кўтоњ, слантсї ва дигар либосњои
диќќатљалбкунанда дар њудуди пойгоњњои таълимї ва клиникии
донишгоњ иљозат дода намешавад.
4.2. Ба донишгоњ танњо бо либосњои барои муњассилин тавсия намудаи
Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон њозир шавад.
5. Тарзи ќабул ва таѓйироту илова даровардан дар кодекс
5.1. Кодекс дар конференсияи донишљўёни донишгоњ ќабул карда мешавад.
5.2. Агар њиссаи зиёди иштирокчиёни маљлис тавассути овоздињии кушода
ба ќабули Кодекс овоз дињанд, он ќабул карда мешавад. Кодекси
мазкур аз рўзи ќабулаш дар конференсия эътибор пайдо мекунад.
5.3. Кодексро Ректор ва раиси иттифоќи касабаи донишљўён тасдиќ
мекунанд.
5.4.Таѓйироту иловањо дар Кодекс бо њамон тарзе ворид карда мешаванд,
ки њангоми ќабули он амалї карда шуда буд
6. Масъулият барои вайронкунии Кодекс
6.1.

Донишљўи донишгоњ ўњдадор аст, ки Кодексро донад ва риоя кунад.
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6.2. Донишљў кўшиш мекунад, ки бо ќувваи худаш пеши роњи вайронкунии
кодекси ахлоќро гирад, дар њолати имконнопазирї аз ин хусус ба
шўъбаи кор бо љавонон ё маъмурияти донишгоњ хабар медињад.
6.3. Комиссияи ахлоќї, ки аз намояндагони маъмурият ва донишљўёни
донишгоњ ташкил карда шудааст, аризаи донишљўён, аспирантон,
кормандон, муаллимонро оид ба вайронкунии меъёрњои ахлоќ дида
мебароянд ва њангоми тасдиќи вайронкунии ќоидахои Кодекси мазкур
ба маъмурият бо гузориш оид ба муљозоти интизомї мурољиат
мекунад.
6.3. Зери мафњуми вайронкунии талаботи Кодекси мазкур меъёрњои
ќоидавайронкунии яккаратаи муќаррарнамудаи Кодекси мазкур
фањмида мешавад.
6.4. Зери мафњуми вайронкунии даѓалонаи талаботи Кодекси мазкур
вайронкунии мунтазами (яъне, ду ва зиёда) меъёрњои муќаррарнамудаи
Кодекси мазкур фањмида мешавад.
7. Муљозот дар њолати риоя накардани Кодекс
7.1. Дар њолати муносибати даѓалона нисбати њамсабаќон танбењ бо ворид
намудан ба парвандаи шахсї эълон карда мешавад, дар њолатњои
такрор шудани рафтор то хориљ намудан аз сафи донишљўёни
донишгоњ чорањо дида мешавад.
7.2. Дар њолати беэњтиромї намудан ва рафтори даѓалона нисбати устод
то хориљ намудан аз сафи донишљўён чораљўї карда мешавад.
7.3. Дар њолати истифодаи телефонњои мобилї дар њудуди биноњои
таълимї ва њангоми машѓулиятњо танбењ бо ворид намудан ба
парвандаи шахсї таъин карда мешавад.
7.4. Дар њолати ташкил намудани низоъ ва авбошї дар њудуди донишгоњ
ва берун аз он донишљў аз сафи донишљўён хориљ карда мешавад.
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