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Низомномаи Шуъбаи кор бо љавонони  
Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї ибни Сино 

 

1. Муқаррароти умумї 
 

1.1. Шуъбаи кор бо љавонони Донишгоњи давлатии тиббии Тољикистон ба номи Абўалї 
ибни Сино (минбаъд Шуъба) яке аз воҳидҳои таркибии сохтори Донишгоњ мањсуб 
меёбад. 

1.2. Низомномаи Шуъба дар асоси Низомномаи намунавии Шуъбаи кор бо љавонони 
муассисаҳои тањсилоти миёна ва олии касбї тањия гардида, дар фаъолияташ 
Низомномаи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон, Вазорати тандурустї 
ва њифзи иљтимоии ањолии Љумњурии Тољикистон, Кумитаи љавонон, варзиш ва 
сайёњии назди Њукумати Љумҳурии Тољикистон (минбаъд Кумита), Ойинномаи 
Донишгоњ, ќарор, фармоиш, нақшаи чорабиниҳо ва супоришҳои Вазорати маориф 
ва илм, Вазорати тандурустї ва њифзи иљтимоии ањолї, Кумита ва Низомномаи 
мазкурро ба роҳбарї гирифта, иљрои босифати онњоро таъмин менамояд. 

1.3. Шуъба зерсохтори Донишгоњ ва Кумита ба њисоб меравад. 
1.4. Шуъба барои иљрои бомуваффаќияти маќсаду вазифањо њамкории доимии худро бо 

сохторњои давлатї, љамъиятї, махсусан ташкилотњои љамъиятии љавонон ба роњ 
мемонад. 

1.5. Њамоњангсозии фаъолияти Шуъба ва робитаи самараноки кори он бо ташкилотњои 
њамшабењи дигар муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбї аз љониби Кумита 
амалї карда мешавад  

1.6. Бо мақсади самаранок ба роњ мондани њамоњангсозии кори Шуъбаҳои муассисаҳои 
таҳсилоти миёна ва олии касбї нақшаи чорабиниҳои муштараки онҳо аз љониби 
Вазорати маориф ва илми Љумҳурии Тољикистон ва Кумита тасдиқ карда мешавад, 

ки иљрои он ҳатмї мебошад. 
 

2. Мақсад, самтҳои асосии фаъолият ва вазифаҳои Шуъба 
 

2.1. Шуъба бо мақсади андешидани тадбирҳои мақсаднок ва ҳамгироишуда дар амалї 

гардонидани сиёсати ягонаи давлатї доир ба татбиқи Ќонуни Љумҳурии Тољикистон 
«Дар бораи љавонон ва сиёсати давлатии љавонон» дар байни донишљўён ва 
кормандони љавони Донишгоњ, инчунин таъмини ҳуқуқ ва ҳимояи манфиатҳои онҳо 
таъсис дода шуда, он фаъолияти худро бевосита ва дар ҳамкории зич бо Кумита, 
инчунин дигар сохторҳои дахлдор анљом медиҳад. 

2.2. Самтњои асосии фаъолияти Шуъба дар Донишгоњ аз инњо иборат мебошад: 
➢ Ташаккули њувияти миллї дар замири љавонон  
➢ Љалб ва њавасмандгардонї дар роњи илмомўзї 
➢ Тарѓибу ташвиќи тарзи хайёти солим 
 

➢ Амалї гардонидани иќтидори эљодии донишљўён. 
➢ Љалб кардани љавонону донишљўён ба идоракунї ва роњбарии ташкилотњо ва 
ташкилотњои љамъиятї. 
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➢ Тарбияи љавонон дар рўњияи эњтиром ба арзишњои миллї, хат, забон ва урфу 
одати миллатњое, ки дар љумњурї зиндагонї мекунанд. 

 

 
Вазифањои Шуъба аз инњо иборат мебошад: 

2.3. Иштирок дар татбиќи сиёсати ягонаи давлатї дар соњаи љавонон ва сањмгузорї дар 
амалигардонии талаботи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи љавонон ва 
сиёсати давлатии љавонон»; 

2.4. Омўзиш ва ба низом даровардани пешниҳоду ташаббусе, ки аз љониби донишљўён 
дар масъалаи бењтар кардани амалишавии Қонун «Дар бораи љавонон ва сиёсати 
давлатии љавонон» сурат мегирад. 

2.5. Иштирок дар тањияи санадҳои меёрию њуќуќї ва локалии муассисањои тањсилоти 
миёна ва олии касбї оид ба масъалањои љавонон ва таъмини иљрои онњо 

2.6. Тањия ва ба Шўрои олимони Донишгоҳ пешниҳод намудани барнома ва лоињањои 
мушаххас оид ба бењтар намудани шароити зисту зиндагонии донишљўён, кормандон 
ва олимони љавон; 

2.7. Амалї намудани тадбирњои пешниҳоднамудаи мақомоти ваколатдори давлатї дар 
соњаи кор бо љавонон дар байни донишљўёни Донишгоњ ва пешниҳоди њисбот аз 
натиљаи он; 

2.8. Иштирок дар таҳияи нақшаи ягонаи фаъолити шуъбањои кор бо љавонони 

муассисањои тањсилоти миёна ва олии касбї, ки дар мувофиқаи муассиса аз љониби 
Кумита тасдиқ карда мешавад, иљрои саривақтии талаботи он ва ҳар се моҳ 

пешниҳод намудани ҳисобот аз натиљаи фаъолият ба мақомоти ваколатдори давлатї 
дар соҳаи кор бо љавонон;  

2.9. Ба мақомоти ваколатдори давлатї дар соњаи кор бо љавонон пешнињод намудани 
таклифњои судманд доир ба амалї намудани чорањои маќсадноки илмию маърифатї, 
фарњангию варзишї ва дигар чорабинињо дар байни донишљўён; 

2.10. Мусоидат дар амалигардонии иқтидори эљодии донишљўён, кормандон ва олимони 
љавон; 

2.11. Мусоидат ба рушди илм дар байни донишљўён, олимони љавон ва ба ин васила 
танзими мақсадноки фаъолияти Шўрои олимони љавони Донишгоњ; 

2.12. Рушди њамкорї, мустањкам гардонидани дўстї, ягонагии љавонон, донишљўён ва 
олимони љавон; 

2.13. Њифзи њуқуқи донишљўён новобаста аз нажод, миллат, дин, вазъи иљтимої барои 
тайёрии касбї ва тањсилот; 

2.14. Љалби љавонону донишљўён ба идора ва роҳбарии ташкилотњо ва иттињодияњои 
љавонон; 

2.15. Тарбияи донишљўён дар руњияи эњтиром ба арзишњо ва муќаддасоти миллї; 
2.16. Љалби фаъолонаи донишљўён њангоми фориѓ будан аз дарсњои таълимї дар 

чорабинињои сиёсию фарњангї ва дигар тадбирњои андешидаи Њукумати Љумњурии 
Тољикистон ва Кумита, инчунин дастгирии донишљўёни фаъол барои сањми 
муносибашон дар корњои љамъиятї дар мувофиќа бо Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон; 

2.17. Рушди фаъолияти волонтёрї дар миёни донишљўён ва кормандони љавони муассиса 
ва ташкили бонизоми шанбегиҳо, дигар корњои созандагию бунёдкорї дар дохили 
муассиса ва берун аз он; 

2.18. Баргузор намудани чорабинињои гуногуни зењнию интеллектуалї, озмунњо, 
викторина ва ташкили барномањои гуногуни фарњангию фароѓатї дар байни 
љавонон;  

2.19. Њамасола дар сатњи баланд баргузор кардани даври донишгоњии озмунњои 
љумњуриявї миёни дониншљўён, аз љумла «Донишљўи сол», «Таронаи донишљўї», 
бозиҳои варзишии донишљўї ва пешнињоди сариваќтии ѓолибон ба озмунњои 
љумњуриявї; 
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2.20. Њамасола дар сатњи баланд баргузор намудани озмунњои дохилидонишгоњии 
Стипендияи Президенти Љумњурии Тољикистон, Стипендияи Д.И. Менделеев, 
Идрорпулињои номии Донишгоњ. 

2.21. Њар рўзи шанбе њамчун «Рўзи Варзиш» дар сатњи баланд ташкил намудани машќњои 
пагоњирўзї дар байни љавонон, махсусан дар назди биноњои хобгоњњо; 

2.22. Дар мувофиќа бо Ректори Донишгоњ ташкили боздиди донишљўён ва кормандони 
љавони муассиса аз мавзеъњои таърихию сайёњии кишвар; 

2.23. Мусоидат дар ташкили лагерњои тобистона барои донишљўёни лаёқатманд ва аз 
оилањои камбизоат; 

2.24. Њамкорї бо иттифоќи касабаи донишљўён; 
2.25. Ташкил кардани Шўроњо, ташкилотњо ва созмонњои донишљўён. 
2.26. Љалб намудани фондњои махсуси гуногун (байналхалқї, ватанї), корхонањои 

сарпараст барои дастгирии љавонон лаёқатманд ва камбизоат. 
2.27. Дастгирии барномањои иљтимої, фарњангї-фароѓатии донишљўён ва ташкилотњои он. 
2.28. Ташкил ва доир намудани фестивалњо, конфронсњо, вохўрињо, семинарњо, 

машваратњои илмї ва чорабинињои дигар барои донишљўён. 
2.29. Ҳамкории эљодї бо васоити ахбори омма. 
2.30. Бо маќсади муайян намудани рейтинги фаъолияти кафедрањо, пањлуњои гуногуни 

њаёти донишљўён гузаронидани назарпурсї (анкета) дар байни донишљўён ва 
пешнињоди натиљањои он ба раёсати донишгоњ. 

 

3. Њуќуќњои шуъба 
 

Шуъба чун воњиди таркиби сохтори давлатии мактаби олї, њуқуқ дорад: 
3.1. Ба Шўрои олимони Донишгоњ масъалањои марбут ба њаёт ва фаъолияти илмию 

эъљодии донишљўён, кормандон, олимони љавонро барои муњокима пешнињод ва аз 
рўи онњо баромад намояд. 

3.2. Бо маќсади њимояи манфиатњои донишљўён, кормадон ва олимони љавон дар 
љаласањои Шўрои олимони Донишгоњ, дигар љаласањои назди роњбарият иштирок 
карда, гузориш дињад ва пешнињодњо манзур намояд; 

3.3. Манфиатҳои донишљўёнро дар љаласањои Шўрои олимони Донишгоҳ њимоя намояд. 
3.4. Ба мақсади амалї гардидани барнома ва лоињањои марбут ба донишљўён Шўроњои 

эљодї ташкил намояд 
3.5. Таҳти сарпарастии Кумита ва Донишгоњ таъсиси Шўро, ташкилотњои љамъиятї, 

студия ва гурўњњои эљодї, мањфилњои худфаъолиятии бадеї ва амсоли онњоро ба роњ 
монад. 

3.6. Дар мавриди зарурї ва дар љараёни њалли вазифањои васеъҳаљм бо розигии ректори 

донишгоњ аз моликияти Донишгоҳ ва барномањое, ки аз тарафи ташкилотњои 
љавонон қабул гардидаанд, истифода барад; 

3.7. Дар мувофиќа бо Ректори Донишгоњ бо маќсади амали гардонидани барнома ва 
лоињањои марбут ба донишљўён шуроњои эљодї ташкил намояд; 

3.8. Дар мувофиќа ва таҳти сарпарастии Кумита ва Донишгоњ шуроњои худфаъоли 
донишљўї, Шўрои донишљўдухтарон, гуруњњои эљодї, мањфилҳои илмї ва 
фарњангию бадеї ва ѓайраро таъсис дињад ва фаъолияти онњоро ба роњ монад; 

3.9. Бо мањсади бархурдор будан аз имконоти «Барномаи миллии рушди иљтимоии 
љавонон дар Љумњурии Тољикистон барои солњои 2016 - 2018» тибќи тартиби 
муќарраргардида ба маќомоти ваколатдори давлатї дар соњаи кор бо љавонон 
таклиф пешнињод намояд; 

3.10. Бо розигии хаттии Ректори Донишгоњ бо созмонҳои байналмилалӣ ва ташкилотҳои 

ѓайрињукуматї дар соњаи кор бо љавонон њамкорї намуда, барои дастгирии 
љавонони лаёќатманд ва ниёзманд сарпарастонро љалб намояд. 
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4. Шуъба уњдадор аст 
 

4.1. Тамоми санаду њуљљатҳои меъёрие, ки аз тарафи маќомоти болоии Донишгоњ, 
Кумита содир мешаванд ва мухолифи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон нест, 
иљро намояд. 

4.2. Ќарору барномањои Донишгоњ, ки ба самти фаъолияти Шуъба дахл дорад, иљро 
намояд. 

4.3. Иљроиши қарорњои Шўрои олимони Донишгоњ, ки ба масъалаи љавонон вобаста аст, 
назорат намояд. 

4.4. Љињати иљрои босифат ва сариваќтии вазифањои худ, ки дар ин Низомнома пешбинї 
гардидаанд, чорањои дахлдор андешад. 

4.5. Дастуру супоришњо ва наќшаю чорабинињои аз љониби маќомоти ваколатдори 
давлатї дар соњаи маориф ва илм ва кор бо љавонон дар самти корї воридшударо 
иљро намояд. 

 

5. Сохтор ва идоракунї 
 

5.1. Шуъба воҳиди таркибии сохтори Донишгоҳ ба ҳисоб рафта, бе восита ба Ректори 
Донишгоҳ итоат мекунад. 

5.2. Мудири шуъба дар мувофиқа бо Кумита аз тарафи Ректори Донишгоҳ таъин ва озод 
карда мешавад. 

5.3. Мудири шуъба аъзои Шўрои олимон ва Раёсати Донишгоњ ба ҳисоб меравад. 
5.4. Роҳбарии Шуъба бар дўши мудири Шуъба гузошта мешавад. 
5.5. Дар мувофиќа бо Роњбарияти донишгоњ, Раёсати Шуъба барои фаъолияти пурсамари 

доимии Шуъбаро таъмин намудан аз њисоби аъзоёни фаъоли Шуъба таъсис ёфта, 
зери сардории мудири Шуъба фаъолият мекунад.  

5.6. Дар мувофиќа бо Иттифоќи љавонони Тољикистон мудири Шуъба метавонад тибќи 
тартиби муќарраргардидаи ќонунгузорї дар як ваќт роњбари Намояндагии 
Иттифоќи љавонони Тољикистон дар Донишгоњ бошад. 

5.7. Мудири Шуъба самтҳои асосии фаъолияти Шуъбаро муайян ва назорат мекунад. 

5.8. Бо маќсади таъмини маќсаднок ва фарогири кори Шуъба дар ҳайати кори он ба ғайр 
аз мудир корманди масъул, мутахассис пешбинї шудааст. Мутахассис супоришњои 
мудири шуъбаро иљро карда, дар самтњои асосии фаъолияти Шуъба кор мебарад, дар 
тањияи зербарномањо, ташкил кардани маљлису љамъомадњо, барномањои 
фањмондадињї барои љавонон иштирок карда, њамчунин дар њамоњангсозии 
фаъолияти Шуъба сањм мегирад. Тайёр кардани матни мактубњо, омода сохтани 
њуљљату асноди Шуъба барои чоп ва њуљљатњои содиротию воридотї ба зиммаи ў 
вогузор карда мешавад. Аъзои доимии Раёсати Шуъба мебошад. 

5.9. Дар мувофиќа бо деканони факултетњои Донишгоњ, Раиси Созмони љавонони 
факултетњо аз њисоби донишљўёни фаъоли факултет таъсис дода мешавад, њамзамон 
аъзои доимии Раёсати Шуъба ба њисоб мераванд, ки дар бо дар назардошти 
имконоти мављуда аз тарафи Раёсати донишгоњ ќадрдонї мегарданд. 

5.10. Самаранокии кори Шуъба њамасола тањлилу бањогузорї шуда, дар иртибот ба 
озмуни љумњуриявии «Бењтарин мудири шуъбаи кор бо љавонони муассисањои 
тањсилоти миёна ва олии касбї» љамъбаст карда мешавад. 

5.11. Донишгоњ бо дарназардошти сатҳи фаъолият ва вазъи молиявияш метавонад 
воњидњои иловагии кори Шуъбаро таъсис дињад. 

5.12. Шуъба метавонад, мувофиќи Низомномааш Шўроњои љамъиятии њамоњангсозї 
ташкил дињад. 

 

6. Моликият, маблаѓ ва хазинаи Шуъба 
 

6.1. Шуъба моликият ва маблағгузории мустаќил надошта, дар фаъолияти рўзмарраи худ 
аз моликият ва маблағи Донишгоҳ ва љалби маблағњои дигар тибқи тартиби 
муќаррар намудаи ќонунгузорї истифода мебарад. 
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6.2. Шуъба ба зиёдшавии моликият, маблағи Донишгоҳ ва истифодаи дурусти он 
мусоидат мекунад. 

6.3. Шуъба метавонад дар иртибот ба фаъолияти Иттифоқи љавонони Тољикистон дар 
асоси тартиби муќаррарнамудаи ќонунгузори аз њисоби аъзоњаќии љамънамуда, 
љиҳати баргузории чорабиниҳои маърифатию зеҳнї ва сарфарозкунии донишљўёни 
лаёќатманд ва ѓайра истифода барад. 

6.4. Шуъба барои бењдошти низоми моддиаш ба ташкилотњои љамъиятї, студияњо, 
ташкилотҳои эљодї, мањфилҳои худфаъолияти бадеии дар наздаш буда, мусоидат 

кунад ва дар мавриди зарурї маблаѓ ва имкониятҳои онҳоро бањри њалли 
масъалањои асосии фаъолияташ истифода барад. 

 

7. Қатъи фаъолияти Шуъба 
 

7.1. Фаъолияти Шуъба дар асосси ќарори Шўрои олимони Донишгоњ ва Коллегияи 
Кумита ќатъ мегардад. 

 
 
 


