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Низомномаи
маҳфили «Мактаби презентаторхо» (Школа презентаторов)-и Донишгоҳи давлатии
тиббии Тоҷикистон ба номи Абўалӣ ибни Сино
1. Муқаррароти умумӣ
1.1. «Мактаби презентаторхо» (Школа презентаторов) (минбаъд - МП) –
иттиҳоди ихтиёрии донишҷўёни ДДТТ ба номи Абўалӣ ибни Сино мебошад, ки
рушди маҳоратҳои презентатсия тайёр кардан, ба тарики оммави баромад кардан
ва хислатҳои роҳбарии ҷавононро амалӣ мекунад.
1.2. МП мувофиқи Низомномаи Шуъбаи кор бо ҷавонони ДДТТ ба номи
Абўалӣ ибни Сино таъсис дода мешавад.
1.3. МП дар фаъолияти худ Қонуни ҶТ дар бораи таҳсилот, Низомномаи
Шуъбаи кор бо ҷавонони ДДТТ ба номи Абўалӣ ибни Сино, инчунин Низомномаи
мазкурро дастури амали хеш қарор медиҳад.
2. Мақсад ва вазифаҳо
2.1. Мақсадҳои МП:
2.1.1. инкишоф додани хислатҳои шахсӣ ва касбии донишҷӯён, мутахассисони
ҷавон бо мақсади баланд бардоштани рақобатпазирии онҳо;
2.1.2. ташаккул ва рушди донишҷӯёни боистеъдод ва ташаббускор;
2.1.3. ҷорӣ намудани усулҳои муосири омўзиши интерактивӣ дар раванди
таълим;
2.1.4 инкишоф додани қобилияти малакаҳои суханварӣ ва баромади назди
оммави;
2.1.5 инкишоф додани қобилияти малакаҳои сохтани презентатсия;
2.1.6. навсозиҳои мунтазами ҳайати аъзои МП;
2.1.6. ба донишҷўён баъди гузаштани омўзиш дар МП сертификати хатми
маҳфили мазкурро тақдим кардан
2.2. Барои ба мақсадҳои мазкур ноил шудан, чунин вазифаҳо иҷро карда
мешаванд:
2.2.1 ҷалб кардан (инкишоф додани) - таваҷҷуҳи ҷавонон ва донишҷӯён ба
равандҳои муосири техникаву технология;
2.2.2. инкишоф додани маҳорати бо боварӣ ва зебо баромад кардан назди
шунавандагони гуногун;

3. Самтҳои фаъолияти МП
3.1. Самтҳои фаъолият мутобиқи максаду вазифаҳои муқарраркардаи
Низомномаи мазкур ва нақшаи кории Шуъбаи кор бо ҷавонони ДДТТ ба номи
Абўалӣ ибни Сино муайян карда мешаванд.
3.2. Самтҳои асосии фаъолияти МП:
3.2.1. васеътар кардани дараҷаи дониши аъзои МП, ба омўзиши донишҳои
муосири умумӣ ва тахассусии онҳо мусоидат кардан;
3.2.2. таҳсили иловагӣ ва худомўзии аъзои МП, инчунин ҳосил кардани донишу
маҳоратҳо дар соҳаи IT, имиҷ ва тарғибот;
3.2.3. ҷалб намудани ҳаммаслакони нав ба МП;
3.2.4. тарғиботи МП дар муҳити ҷавонон, тавассути сомонаи донишгоҳ,
шабакаҳои иҷтимоӣ ва рўзномаи «Ворисони Сино»
4. Ҳуқуқ ва ӯҳдадориҳои аъзои МП
4.1. Ба МП донишҷўёни ДДТТ ба номи Абўалӣ ибни Сино, донишҷўёни дигар
муассисаҳои таълимӣ, инчунин намояндагони дигар мактабҳо аз рўи мутобиқат
бо координаторҳои лига аъзо шуда метавонанд, ки ақидаҳои ҳаракатҳои
мунозиравиро қабул мекунанд.
4.2. Ҳуқуқ ва масъулиятҳои аъзои МП ба мақсаду вазифаҳои муқарраркардаи
Низомнома мазкур ва Низомномаи Шуъбаи кор бо ҷавонони ДДТТ ба номи
Абўалӣ ибни Сино асос ёфтаанд.
4.3. Аъзои МП ҳуқуқ дорад:
4.3.1. ҷавононро ба иштирок дар фаъолияти МП ҳавасманд гардондан;
4.3.2. инкишоф додан ва дастгирӣ кардани ташаббусҳои ба инкишофи
патриотизм ва хусусиятҳои раҳбарии ҷавонон равонашуда;
4.3.3. ворид кардани пешниҳодоти марбути фаъолияти МП ва дар муҳокима ва
истифодашавии онҳо иштирок кардан;
4.3.6. гирифтани иттилоот доир ба фаъолияти МП;
4.3.7. дар асоси хоҳиши худ озодона аз аъзогии МП баромадан;
4.4. Уҳдадориҳои узви МП:
4.4.1. донистани Муқаррароти мазкур;
4.4.2. мутобиқи мақсаду вазифаҳои асосии фаъолияти МП амал кардан;
4.4.3. дар кори МП, банақшагирӣ ва гузарондани чорабиниҳо иштирок кардан;
4.4.4. тамоми қарорҳои маҷлиси умумии МП-ро иҷро кардан;
4.4.5. талаботи Муқаррароти мазкур ва уҳдадориҳои ба зима гирифтаашро иҷро
кардан;
4.4.6. дар маҷлисҳои МП иштирок кардан;
4.4.7. барои дигарон намуна будан, тарзи ҳаёти солимро пеш бурдан, ба одамон
некӣ кардан, нисбат ба наздикон ҳисси таҳаммулпазирӣ ва эҳтиром доштан;
4.4.8. бо мақсади беҳбудии ҷамъият меҳнат кардан;

4.4.9. номи неки худ ва шаъну шарафи МП ҳифз кардан.

5. Идоракунии фаъолият ва сохтори МП
5.1. Мақомоти роҳбарикунандаи МП - Шуъбаи кор бо ҷавонони ДДТТ ба номи
Абўалӣ ибни Сино мебошад.
5.2. Фаъолияти МП-ро ҳамоҳангсози (координатори) он, ки дар маҷлиси умумӣ
аз шумораи аъзои МП интихоб мегардад, ташкил мекунад.
5.2.1. тренингҳои омўзишӣ аз тарафи донишҷўёни соҳибтаҷриба гузаронида
мешавад
5.3. Салоҳиятҳои координатори МП:
5.3.1. гузаронидани ҷаласаҳои маҷлиси умумии аъзои МП бо ҳуқуқи овози
ҳалкунанда;
5.3.2. намояндагии манфиатҳои МП дар Шуъбаи кор бо ҷавонони ДДТТ ба
номи Абўалӣ ибни Сино, дар маъмурияти донишгоҳ, инчунин назди роҳбарияти
муассисаҳои иҷтимоӣ, маҳфилҳо, ассотсиатсияҳо ва ғ.
5.4. Салоҳиятҳои маҷлиси умумӣ:
5.4.1 муайян кардани стратегияи инкишофи МП;
5.4.2 ташкил ва доир кардани интихоботи ҳамоҳангсоз (координатор)-и МП;
5.4.3 муайян кардани самтҳои фаъолият.
5.5 Дар як моҳ на камтар аз як маротиба маҷлиси умумӣ гузаронда мешавад.
Мувофиқи хоҳиши нисфи аъзои МП ва ё аз рўи дархости мақомоти идоракунӣ
метавонанд ҷаласаҳои ғайринавбатӣ доир карда шаванд.

