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Кодекси ахлоќии омўзгори ДДТТ ба номи Абўалї ибни Сино
Пешгуфтор
Омўзгорон дар љараёни фаъолияти худ Оинномаи донишгоњро ба
роњбарии доимї гирифта, меъёрњои Кодекси касбии омўзгорро бемайлон
иљро менамоянд. Маќсади кодекс муайян намудани меъёрњои асосии
муносибати омўзгор бо донишљўёну волидайни онњо ва бо њайати
профессорону омўзгорон дар таъмини ќонун ва санадњои њуќуќии
амалкунандаи Љумњурии Тољикистон мебошад.
1. Муќаррароти умумї
1.1. Сарчашмањои ахлоќи омўзгор
Меъёрњои ахлоќи омўзгор дар асоси Сарќонуни ЉТ, Ќонуни ЉТ «Дар
бораи маориф», дигар њуљљатњои њуќуќии мутобиќи онњо ќабулшуда,
меъёрњои њуќуќи байналхалќї, инчунин меъёрњои ахлоќии
умумибашарї ва анъанањои муассисањои олии таълимї муайян карда
мешаванд.
1.2. Принсипњои ахлоќи омўзгор
Њангоми амалї намудани фаъолияти омўзгорї, омўзгор аз рўи
принсипњои зерин амал мекунад:
- инсондўстї;
- риояи ќонун;
- риояи ќоидањои демократї дар љараёни таълим;
- њаќпарастї;
- касбият;
- эњтироми њамдигарї;
- парваридани хулќу атвори хуб дар шогирдон;
- нишон додани роњњои илмомўзї;
- омўзиши сифатњои рушди шахсият дар тарбиятгирандагон.
2. Шахсияти омўзгор
Омўзгор вазифадор аст, ки:
2.1. барои намунаи ибрат будан дар назди шогирдони худ њамеша кўшиш
намояд;
2.2. ба амалњои мухолифи фарњангї, хилофи ахлоќї ва ќонунї роњ надињад.
Омўзгор бояд обрўи худро њифз намояд;
2.3. нисбати худ серталаб бошад ва барои баланд бардоштани дониши
касбї ва малакаи худ кўшиш намояд;
2.4. доимо худро идора карда тавонад;
2.5. ба ќоидањои забон, хусусан забони давлатї, фарњанги суханронї риоя
намояд, дар рафтору гуфтори худ набояд, ки суханњои тањќиромез,
иборањои дуруштро истифода барад;
2.6. захирањои моддї ва ашёву асбобњоро эњтиёткорона ва маќсаднок сарф
намояд. Ў набояд, ки моликияти муассисаи олии таълимиро (бино,
ашё, телефон, телефакс, компютер, дастгоњи нусхабардорї, дигар

дастгоњњо, хизматрасонињои почтавї, асбобњо ва маводњо), инчунин
ваќти кориро барои манфиятњои шахсии худ истифода барад.
3. Муносибати омўзгор бо донишљўён
Омўзгор ўњдадор аст, ки
3.1.1. барои муносибат бо донишљўён муоширати хоси муносиб ба устодро
ки, дар асоси эњтироми тарафайн ба вуљуд омадааст, истифода барад;
3.1.2. дар рафти фаъолияти худ дар ягон њолат шахияту номуси донишљўро,
аз љумла аз рўи аломатњои синну солї, љинс, миллат, равияи динї ва
дигар хусусиятњо, паст назанад;
3.1.3. шахси якрў бошад, ба њамаи донишљўён муносибати якхела,
самимона ва падарона дошта бошад;
3.1.4. серталабї нисбати донишљўён бояд, ки мусбї ва асоснок бошад;
3.1.5. барои кор бо донишљўён бояд, ки чунин усулњои муокиратроба роњ
монад, ки он дар донишљўён эњсосоти мусбїеро, чун мустаќилият,
худидоракунї, худтарбиякунї, хоњиши бо дигарон њамкорї кардан
ва ба дигарон ёрї расониданро бедор намояд;
3.1.6. барои дар нињоди донишљў зиёд намудани њисси њавасмандї нисбати
дарсазхудкунї, илмомўзї, мустањкам намудани боварї ба ќувва ва
имкониятњои шахсї кўшиш намояд;
3.1.7. Дар њолати ќабул намудани ќарори бањогузории, беасос, ки
ќобилияти илмомўзии донишљў таъсир мерасонад, иштибоњи дарк ва
сариваќт ислоњ намояд;
3.1.8. аз рўи адолат ва воќеъбинона ба кори донишљўён бањогузорї намояд
ва барои беасос баланд бардоштан ё паст кардани бањо роњ надињад;
3.1.9. ба истиснои њолатњое, ки дар ќонунгузорї пешбинї шудааст, сирри
ба ў бовар намудаи донишљўро ба дигарон ошкор нанамояд;
3.1.10. аз маќоми хидматии худ сўистифода напкунад ва донишљўёнро
барои кори шахсї ё маќсадњои худ истифода набарад.
3.1.11. барои фаъолияти худ аз донишљўён њаќќи подош талаб нанамояд,
ба истиснои њолатњое, ки ќонунгузорї пардохтро пешбинї
намудааст.
3.2. Муносибати омўзгор бо њайати профессорону омўзгорон
3.2.1. Омўзгорон дар фаъолияти худ ба њамдигар ёрї мерасонанд, бо
хоњишу дархости якдигар ва маъмурияти муассисаи олии таълимї
(МОТ) арљ мегузоранд, ки ин мушфиќ будан ба њамдигар,
кушодчењрагї ва њисси боварии онњоро комил месозад.
3.2.2. Омўзгор њуќуќ надорад, ки нисбати фаъолияти њамкасбону
њамкорони худ хабарњои бардурўѓ ва беасосро пањн намояд.
3.3. Њуќуќњои омўзгор дар назди маъмурияти МОТ
3.3.1. Маъмурият наметавонад, нисбати њаёти шахсии омўзгор, ки ба
фаъолияти касбии ў алоќамандї надорад, маълумот талаб намояд ва
љамъ кунад.
3.3.2. Омўзгор барои њавасмандкунї аз тарафи маъмурияти ДДТТ ба номи
Абўалї ибни Сино њуќуќ дорад. Дастовардњои инфиродии омўзгор
набояд, ки аз мадди назар берун монад.

3.3.3. Омўзгор њуќуќ дорад, ки аз маъмурияти донишгоњ маълумоте, ки
барои фаъолият дар муассиса ањамият дорад, ба даст орад.
Маъмурият барои махфї нигоњ доштани маълумоте, ки ба фаъолият
ва сифати кори омўзгор таъсир мерасонад, њуќуќ надорад.
3.3.4. Навоварї ва ташаббус ќобили ќабул аст.
3.3.5. Ќарорњои муњим барои њайати профессорону омўзгорони муассиса
дар асоси принсипњои кушода ва иштироки њамагон ќабул карда
мешавад.
3.3.6. Омўзгор бо маќсади ташаккули шахсият ва нигоњ доштани саломатии
рўњї, психологї ва љисмонии донишљўён, дар раванди фаъолияти
таълимию тарбиявии худ бояд, ки бо психологњо, табибон, волидайн
њамкории зич дошта бошад.
3.4. Муносибатњои омўзгор бо волидайни донишљўён
Омўзгор вазифадор аст, ки:
3.4.1. бо волидайни донишљўён дар асоси эњтироми њамдигар муносибат
намояд.
3.4.2. дар масъалаи донишандўзии донишљўён ба волидайн машварат
дињад.
3.4.3. нуќтаи назари донишљўёнро нисбати волидайн ва нуќтаи назари
волидайнро нисбати фарзанди хеш махфї нигоњ дорад ва ба
муњокимаи умум нагузорад.
3.4.4. бо такя ба муносибат бо волидайни донишљў, ба бањогузорї ва
дастовардњои донишљўён таъсир нагузорад ва сўистифода нанамояд.
3.5. Муносибатњои омўзгор бо љамъият ва сохторњои давлатї
3.5.1. Омўзгор на танњо омўзонандаи дониш, балки њамчун нигоњдоранда
ва талќинкунандаи дастовардњои фарњангї, таърихї ва муосир,
инчунин шахси поквиљдон ва комилан ташаккулёфта бошад.
3.5.2. Омўзгор барои гузоштани њиссаи худ ба ташаккули љомеаи
шањрвандї кўшиш намояд.
4.1. Њангоми ќабул ба кор дар ДДТТ ректори донишгоњ бояд, ки бо
омўзгор мулоќот гузаронад ва ба ў фањмонад, ки омўзгор бояд дар
асоси Кодекси омўзгор ва масъулияти касбии худ фаъолият кунад,
њамчунин омўзгорро бо мўњтавои Кодекси омўзгор шинос намояд.
4.2. Вайрон намудани талаботњои Кодекс аз тарафи њайати профессорону
омўзгорони донишгоњ ва дар њолати зарурат аз тарафи дигар
муассисањои болоии ваколатдор муњокима карда мешавад.

