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№ МУНДАРИЉА Сањифа 
1.  Муќаррароти умумї 4 
2.  Ташкили фаъолияти Шўрои олимони факултети фармасевтии 

МДТ “Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи 
Абўалї ибни Сино” 

4 

3.  Салоҳиятҳои Шўрои олимони факултети фармасевтии МДТ 
«Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї 
ибни Сино» 

6 

4.  Тартиби ташкили кори Шўрои олимони факултети фармасевтї 7 
5.  Ќарорњои Шўрои олимони факултет 8 
6.  Вараќаи мувофиќа 10 
7.  Вараќаи ќайди таѓйиротњо 11 
8.  Вараќаи шиносої 12 
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1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 
 

1. Низомномаи Шўрои олимони факултети фармасевтии МДТ 

«Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино» 

(минбаъд Низомнома) дар асоси Қонуни Ҷумњурии Тољикистон «Дар бораи 

маориф», Қонуни Ҷумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї 

ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», «Низомномаи 

намунавии муассисаи таълимии тањсилоти олии касбии Ҷумњурии 

Тољикистон», «Низомномаи факултети муассисањои тањсилоти олии касбии 

Љумњурии Тољикистон», «Стандарти давлатии тањсилоти олии касбии 

Ҷумњурии Тољикистон», «Оиннома»-и МДТ «Донишгоњи давлатии тиббии 

Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино», «Низомномаи факултети 

фармасевтї»  ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии соњаи маориф тањия 

шудааст. 

2. Шӯрои олимони факултети фармасевтї бо маќсади баррасии 

масъалањои асосии фаъолияти таълимию тарбиявї, илмию методї ва дигар 

масъалањои муњимми пешбурди кори факултет тањти роњбарии декани 

факултет бо фармоиши ректори Донишгоњ таъсис дода мешавад. 

3. Вазифаи асосии Шўрои олимони факултети фармасевтї муайян 

кардани самтҳои амалкунанда ва дурнамои фаъолияти факултет дар 

роҳи тайёр кардани кадрҳои ҷавобгӯи талаботи замон, муттаҳид 

кардани қувваи роҳбарияти факултет бо кормандони илмї-педагогӣ, 

таълимӣ-ёрирасони факултет, ҳамоҳангсозии фаъолияти таълимӣ, 

таълимӣ-методӣ, илмӣ-тақиқотӣ ва тарбиявии кафедраҳо мебошад. 

2. ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ ШЎРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТИ 

ФАРМАСЕВТИИ  МДТ “ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ 

ТОЉИКИСТОН БА НОМИ АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО” 

4.Шўрои олимони факултети фармасевтї маќоми интихоботии 

пешбарикунанда ба шумор рафта, намояндагии њайати факултети 

фармасевтиро ба ўњда дорад. Тартиби таъсисдињї, фаъолият, салоњиятњо ва 

интихоби њайати Шўрои олимони факултет мутобиќи “Оиннома”-и 

Донишгоњ, Низомномаи факултети фармасевтї ва Низомномаи мазкур 

муќаррар карда мешавад. 

5. Ба њайати Шўрои олимони факултети фармасевтии Донишгоњ аз рўи 

вазифа декан, муовини декан ва мудирони кафедрањо дохил мешаванд. 

Аъзоёни боќимондаи њайати Шўрои олимони факултети фармасевтї тариќи 

овоздињии пинњонї дар маљлиси умумии факултет интихоб карда мешаванд, 

ки теъдоди онњо бояд аз теъдоди аъзои аз рўи вазифа ба њайати Шўрои 

олимон дохилгардида зиёд бошад. 
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6. Ба њайати Шўрои олимони факултети фармасевтї њамчунин 

раисони Кумитаи иттифоќи касабаи кормандон, донишљўён ва раисони 

созмонњои љамъиятии факултет интихоб карда мешаванд.  

7. Намояндагони воњидњои сохтории факултети фармасевтї ваќте 

аъзои Шўрои олимон интихобгардида њисоб мешаванд, ки агар ба 

номзадии онњо беш аз 50%-и кормандони дар маљлиси умумии факултет 

иштирокдошта, овоз дињанд. 

8. Ҳайати Шўрои олимон факултети фармасевтї ва ворид намудани 

таѓйирот ба он бо фармоиши ректори Донишгоњ тасдиќ карда мешавад. 

9. Муњлати фаъолият намудани Шўрои олимони факултети 

фармасевтї 5 сол муќаррар карда мешавад. Кори Шўрои олимони 

факултети фармасевтии Донишгоњ тибќи наќшаи барои як соли тањсил 

тасдиќ гардида, ба роњ монда мешавад.  

10. Шўрои олимон њангоми иштирок доштани аз 2/3 њиссаи аъзоён 

њуќуќи ќабул намудани ќарорро дорад. Қарори Шўрои олимон дар њолате 

ќабулгардида њисобида мешавад, ки агар ба тарафдории он беш аз 50%-и 

аъзоёни дар љаласа иштирокдошта овоз дињанд. Қарори Шўрои олимон 

пас аз гузоштани имзои декан њукми ќонунї пайдо мекунад. 

11. Иљрои ќарори Шўрои олимони факултети фармасевтии 

Донишгоњ барои кормандони тамоми воњидњои сохторї ва донишљўёни 

факултет њатмї мебошад. 

12. Қарори Шўрои олимони факултети фармасевтї танњо бо ќарори 

Шўрои олимони Донишгоњ тибќи пешнињоди ректор ё муовини ректор 

оид ба корњои таълимию методї бекор карда мешавад. 

13. Ташкили Корњои љорї ва њуљљатгузорї дар Шўрои олимони 

факултети фармасевтии Донишгоњ ба ўњдаи котиби Шўро, ки бо ќарори 

Шўрои олимони факултет аз њисоби аъзоёни он интихоб мегардад, 

гузошта мешавад. 

14. Масъалањои аз љониби факултети фармасевтї ба Шўрои 

олимони Донишгоњ пешнињодшаванда, бояд пешакї дар љаласаи Шўрои 

олимони факултет мавриди баррасї ќарор дода шаванд. 

15. Ҷаласањои Шўрои олимони факултети фармасевтии Донишгоњ - 

љаласањо кушод буда, кормандони факултет метавонанд дар онњо бе 

њуќуќи овоздињї иштирок намоянд. Шахсони дигар дар љаласањои Шўрои 

олимони факултет бо ќарори алоњидаи он ва даъвати котиби Шўро 

иштирок менамоянд. 
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3. САЛОҲИЯТҲОИ ШЎРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТИ 

ФАРМАСЕВТИИ МДТ «ДОНИШГОЊИ ДАВЛАТИИ ТИББИИ 

ТОЉИКИСТОН БА НОМИ АБЎАЛЇ ИБНИ СИНО» 
 

16. Шўрои олимони факултети фармасевтии Донишгоњ чунин 

салоњият дорад: 

- дар љаласаи аввал теъдоди умумии аъзоёнро муайян намуда, њайат ва 

наќшаи кори солонаро тасдиќ мекунад; 

- рељаи кори љаласаи Шўроро муайян мекунад; 

- њамоњангии фаъолияти тамоми сохторњои факултети фармасевтиро 

таъмин менамояд; 

- масъалањои ба таъсис, барњам додан, ворид намудани таѓйироту 

иловањоро дар номи кафедрањо ва дигар воњидњои сохтории дахлдорро 

пешакї муњокима менамояд; 

- њисоботи солонаи декани факултети фармасевтиро шунида, бањо 

медињад; 

- номзадии кормандони факултети фармасевтиро барои интихоб ба 

њайати Шўрои олимони Донишгоњ муњокима ва пешнињод менамояд; 

- номзадии довталабонро барои дарёфти унвонњои илмии профессор 

ва дотсентњои кафедрањо ё иштирок дар озмуни ишѓоли вазифањои мудир, 

профессор, дотсент ва муаллими калони кафедра мавриди муњокима ќарор 

дода, ба Шўрои олимони Донишгоњ пешнињод мекунад; 

- номзадии кормандони факултетро барои дарёфти унвонњои академї, 

фахрї, мукофотњои давлатї ва њавасмандгардонии молиявї пешнињод 

менамояд; 

- масъалањои таъсис ё барњам додани ихтисосњо ва ворид намудани 

таѓйиротро дар шакли тайёр намудани мутахассисон мавриди муњокима 

ќарор дода, ба Шўрои олимони Донишгоњ пешнињод мегардонад; 

- наќшањои таълимии кории аз руйи ихтисос ва наќшањои талимии 

фардии донишљўёнро тасдиќ менамояд; 

- масъалањои ќабули хатмкунандагонро ба зинањои тањсилоти 

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

аспирантура муњокима намуда, мавзўи корњои илмї-тањќиќотї, роњбарони 

илмї ва барномањои имтињонии онњоро тасдиќ менамояд; 

- масъалањои ташкили раванди таълимро мунтазам мавриди баррасї 

ќарор медињад; 

- масъалањои љалби донишљўён ба иљрои корњои илмї-тањќиќотиро 

муњокима мекунад; 
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- оид ба масъалањои ба сатњи сифати тањсилот ва тайёр кардани 

мутахассисони баландихтисос алоќаманди факултети фармасевтї ќарорњои 

дахлдор ќабул мекунад; 

- наќшаи мавзўъњои корњои илмї-тањќиќотиро баррасї намуда, 

масъалњои барои корњои афзалиятнок људо намудани маблаѓро њал 

менамояд; 
 

4. ТАРТИБИ ТАШКИЛИ КОРИ ШЎРОИ ОЛИМОНИ 

ФАКУЛТЕТИ ФАРМАСЕВТЇ 
 

17. Шӯрои олимони факултети фармасевтї дар асоси нақшаи барои 

як сол таҳияшуда ва на дертар аз як моҳ то саршавии соли тақвимӣ 

тасдиқшуда амал мекунад. 

18. Нақшаи кори Шӯрои олимон дар асоси тавсияҳои аъзои Шӯрои 

олимон бо дар назардошти пешниҳодҳои бахшҳои сохтории факултет, ки 

котиби илмӣ барои ҳамроҳ кардан ба самъи Шўрои олимон расонидааст, 

сохта мешавад. 

19. Љаласаи Шӯрои олимон, маъмулан, моҳе як маротиба гузаронида 

мешавад, рӯзи баргузории онро Раиси Шўрои олимон муайян мекунад. 

20. Љаласаи Шӯрои олимон дар ҳолати ҳозир будани на камтар аз нисфи 

аъзои он босалоҳият ҳисобида мешавад. Њангоми баррасии масъалаҳои 

молиявӣ ва дигар масъалаҳоои марбут ба интихоби кормандони илмӣ – 

педагогӣ аз рӯи озмўн, миќдори аъзои Шўрои олимон бояд на камтар аз 2/3 

њиссаи микдори умумии аъзои Шўрои олимонро ташкил дињад. 

21. Маҷлиси ғайринавбатии Шӯрои олимонро дар мавридҳои истисної 

бо ташаббуси декани факултет ва иштироки  на камтар аз 2/3 ҳиссаи 

аъзои он гузаронидан мумкин аст. Огоҳнома дар бораи даъват кардани 

љаласаи ғайринавбатии Шӯрои олимон, ки ба он ташаббускорон имзо 

кардаанд, барои ба аъзои Шӯрои олимон на дертар аз як ҳафта то 

доиршавии љаласа расонидан, ба котиби илмӣ супорида мешавад. Дар 

огоҳинома рӯзномаи маҷлис нишон дода мешавад ва ба он ҳуҷҷатҳои 

зарурӣ ҳамроҳ карда мешаванд. 

22. Рӯзномаи љаласаи навбатии Шӯрои олимонро котиби вай на 

камтар аз як ҳафта то рӯзи ба нақшагирифташудаи он месозад ва Раиси 

Шӯрои олимон рўзномаро тасдиқ мекунад. 

23. Аъзои Шӯрои олимон – шахсони вобаста ба масъалаҳои рӯзномаи 

љаласа гузоришдиҳанда маводро ба котиби Шўро на дертар аз 5 рӯзи 

тақвимӣ то саршавии љаласаи Шӯрои олимон дар шакли чопӣ ва
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электронӣ пешниҳод мекунанд. Агар дар муҳлати муқарраршуда мавод 

пешниҳод карда нашавад, Раиси Шӯрои олимон дар хусуси дар рӯзномаи 

маҷлис боқӣ мондан ё намондани масъалаи мазкур қарор қабул мекунад. 

24. Котиби Шўро на дертар аз 3 рӯзи тақвимӣ ба самъи тамоми аъзои 

Шўрои олимон рӯзномаи љаласа ва маводи онро мерасонад. 

25. Љаласаи Шӯрои олимон барои тамоми омўзгорон ва дигар 

категорияи кормандону донишҷӯёни факултет кушода аст. Дар љаласаи 

Шӯрои олимон бо доштани ҳуқуқи овози машваратӣ шахсони даъватшуда 

иштирок карда метавонанд. Котиби илмӣ дар оғози маҷлис аъзои 

Шӯрои олимонро аз ҳузури даъватшудагон дар љаласа огоҳ менамояд 

ва сабаби инро шарҳ медиҳад. 

26. Қарори Шӯрои олимон бо аксарияти овозҳои аъзои дар маҷлис 

иштироккунандаи Шӯрои олимон қабул карда мешавад. 

27. Дар ҳолати баробар будани овозҳои «тарафдор» ва «зид» - и аъзои 

Шӯрои олимон дар ҳамин маҷлис баррасии такрории масъала гузошта 

мешавад. 

28. Дар ҳолати овоздиҳии такрорї низ баробар будани овозҳо масъала 

аз овоздиҳӣ боз дошта шуда, баррасии он ба маҷлиси навбатӣ гузаронида 

мешавад. 

29. Шакли овоздиҳї (ошкор ё махфӣ) дар маҷлис бо қарори Шӯрои 

олимон муайян карда мешавад. 

30. Барои гузаронидани овоздиҳии махфӣ комиссияи ҳисобкунӣ таъйин 

карда мешавад, вай натиҷаи овоздиҳиро муайян ва ба самъи аъзои Шӯрои 

олимон мерасонад. Натиҷаи овоздиҳиро тасдиқ мекунад ва дар 

суратҷаласаи худ сабт мекунад. 

31. Шӯрои олимон ҳангоми баррасии масъалаи интихоби довталабон аз 

рӯи озмун барои ишғоли вазифаҳои холии (вакантии) ҳайати профессорону 

омўзгорон ва кормандони илмӣ санадњои тасдиќшудаи соњавиро оиди 

ин масъала ба назар мегирад. 

32. Муњокимаи масъалањо љињати гузаронидани озмун барои ишѓол 

намудани вазифањо тибќи тартиби муќарраргардида бо овоздии пинњонї 

сурат мегирад. 

5. ЌАРОРЊОИ ШЎРОИ ОЛИМОНИ ФАКУЛТЕТИ ФАРМАСЕВТЇ 
 

33. Аз натиљаи суратљаласаи Шўрои олимон ќарорњои дахлдор ќабул 

карда мешаванд ва дар он Раиси Шўро ва котиби он имзо мегузоранд. 

Ќарорњои Шўрои олимон дар охири љаласа хонда мешавад ва дар 
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давоми 3 рӯзи пас аз маҷлис нусхаи он ба ҳамаи аъзои он (новобаста аз 

иштирокашон дар љаласа) расонида мешавад. Барои шахсоне, ки аъзои 

Шӯрои олимон нестанд, вале ба иҷроиши қарорњои он алоқамандї доранд, 

нусхаи он расонида мешавад. Нусхаи аслии карорњои Шӯрои олимон дар 

љузвдонњои дахлдори деканати факултет нигоњ дошта мешавад.  

34. Қарорњои Шӯрои олимон бо супориши декани факултет амалї 

мешаванд ва иљрои онњо барои мудирони кафедраҳо, ҳайати профессорону 

омўзгорон ва кормандони таълимиву ёрирасони факултет, ҳамчунин 

дигар кормандони бахшҳои сохтори факултет ва донишҷўён ҳатмист. 

35. Ќарорњои Шўрои олимони факултети фармасевтї оид ба масъалањои 

таълимї ва илмии факултет бо овоздињии ошкоро, бо љонибдории аксарият 

ќабул карда мешавад. 

36. Барои иљрои ќарорњои Шўрои олимони факултет муњлат дода 

мешавад. Назорати мунтазами иљрои ќарорњои Шўрои олимонро Раиси 

Шўро ташкил намуда, дар бораи онњо ба аъзои Шўро маълумот медињад. 
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7. ВАРАЌАИ ЌАЙДИ ТАЃЙИРОТЊО 

№ 
п/п 

Асос барои ворид 
намудани таѓйирот 

Раќами 
сањифа 

Тафсири кўтоњи 
таѓйирот 

Санаи 
воридкунї 

Ному насаб 
ва имзои 
таѓйирот 

ворид 
намуда 
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8. ВАРАЌАИ ШИНОСОЇ 

№ Вазифаи ишѓолкарда Ному насаб 
Санаи 

шиносої 
Имзо 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 


