
                                             

                                        
 
  

ФАРМОИШИ 
      ВАЗИРИ МАОРИФ ВА ИЛМИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
__________________________________________________________________ 
        

аз  «02» майи соли 2017                         № 1538                        ш. Душанбе 
  

Дар бораи мавриди амал ќарор додани ќарори мушовараи Вазорати 
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон аз 28.04.2017, № 5/22 

 
Бо маќсади амалї намудани ќарори мушовараи Вазорати маориф 

ва илми Љумњурии Тољикистон аз 28.04.2017, № 5/22 “Оид ба тасдиќи  
Низомномаи намунавии Шўрои татбиќ ва нашри корњои илмї-
тањќиќотї дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии 
Тољикистон” мутобиќи банди 13 Низомномаи Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон (ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон 
аз 3 марти соли 2014, №145) ФАРМОИШ МЕДИЊАМ: 

 
1. Ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон аз 28.04.2017, № 5/22 “Оид ба тасдиќи  Низомномаи 
намунавии Шўрои татбиќ ва нашри корњои илмї-тањќиќотї дар 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон” 
мавриди амал ќарор дода шавад (замима мегардад). 

2. Сардори раёсати илм ва инноватсия Х.Зиёї татбиќи фармоиши 
мазкурро таъмин намояд. 

3. Назорати иљрои фармоиши мазкур ба зиммаи муовини якуми 
вазири маориф ва илм Р. Мирбобоев гузошта шавад. 

 
Асос: ќарори мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон аз 28.04.2017, № 5/22   
 
 
 

     Вазир                                                 Нуриддин  Саид 

 

 

 

Муовини якуми вазир 
Раёсати илм ва инноватсия 
Раёсати кадрњо ва корњои махсус 
Шуъбаи таъминоти њуќуќї ва котибот 

 
 



 
              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                      
            
Ќ А Р О Р И 

МУШОВАРАИ  ВАЗОРАТИ МАОРИФ ВА ИЛМИ  
ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 

 
аз «_28_» __04__ соли 2017             №_5/22______                          ш.Душанбе  
 

Оид ба тасдиќи Низомномаи намунавии Шўрои татбиќ ва нашри 
корњои илмї-тањќиќотї дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии 
Љумњурии Тољикистон 

 
  Мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 

пешнињоди раёсати илм ва инноватсияро оид ба “Низомномаи 
намунавии Шўрои татбиќ ва нашри корњои илмї-тањќиќотї дар 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон”  
баррасї намуда, 

 
                                         ќарор мекунад: 
 

1. Низомномаи намунавии Шўрои татбиќ ва нашри корњои илмї-
тањќиќотї дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии 
Тољикистон тасдиќ карда шавад (замима мегардад). 

2.Ректорон (директорон)-и муассисањои тањсилоти олии касбї ва 
илмии Љумњурии Тољикистон вазифадор карда шаванд, ки дар заминаи 
шўроњои амалкунандаи тањриру нашр Шўрои татбиќ ва нашри корњои 
илмї-тањќиќотї таъсис дода, фаъолияти онро тибќи талаботи 
Низомномаи  мазкур  ба роњ монанд. 

 3.Раёсати илм ва инноватсия (Х. Зиёї)  рафти таъсиси шўроњои 
татбиќ ва нашри корњои илмї-тањќиќотиро дар муассисањои тањсилоти 
олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон мутобиќи талаботи 
Низомномаи мазкур назорат намояд. 

4.Назорати иљрои ќарори мазкур ба зиммаи муовини аввали вазир 
Р. Мирбобоев  гузошта шавад. 

 

 
 
Раиси љаласа,  

          муовини вазир                                                                Б. Одиназода 



Бо ќарори мушовараи Вазорати  
маориф ва илми Љумњурии Тољикистон  
аз «_28_»__04__ соли 2017, №_5/22___  
тасдиќ карда шудааст. 

 
НИЗОМНОМАИ НАМУНАВИИ 

ШЎРОИ ТАТБИЌ ВА НАШРИ КОРЊОИ ИЛМЇ-ТАЊЌИЌОТЇ ДАР 
МУАССИСАЊОИ ТАЊСИЛОТИ ОЛИИ КАСБЇ ВА ИЛМИИ 

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН 
 

I. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ  
 
1. Низомномаи намунавии Шўрои татбиќ ва нашри корњои илмї-

тањќиќотї дар муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии 
Тољикистон (минбаъд: Низомнома) дар асоси Конститутсияи Љумњурии 
Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», 
Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва 
тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», Ќонуни Љумњурии 
Тољикистон «Дар бораи фаъолияти илмї ва сиёсати давлатї оид ба илму 
техника», Низомномаи намунавї оид ба  муассисаи таълимии тањсилоти 
олии касбии Љумњурии Тољикистон ва санадњои дигари меъёрии њуќуќии 
соњаи маориф ва илм тањия гардидааст. 

2. Шўрои татбиќ ва нашри корњои илмї-тањќиќотї дар муассисањои 
тањсилоти олии касбї ва илмї (минбаъд -  Шўро) дар фаъолияти худ дар 
асоси ќонунњо ва санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон, 
дастуру супоришњои Президенти Љумњурии Тољикистон, Њукумати 
Љумњурии Тољикистон, Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон 
оид ба соњаи тањсилоти олии касбї ва илмї, Оинномаи муассисаи 
тањсилоти олии касбї ва илмї, ќарори Шўрои олимон ва фармону 
дастурњои ректор (директор)-и муассисаи тањсилоти олии касбї   ва илмї 
љињати бењтар кардани сифати корњои илмї-тањќиќотї, такмили 
мањорати тадќиќотии омўзгорон, љустуљўйи роњњо ва усулњои пешќадами 
тањќиќот, вусъати фаъолиятњои инноватсионию конструкторї, 
ихтироъкорї, истифодаи технологияи инноватсионї дар љараёни корњои 
илмї, татбиќи натиљаи корњои илмї-тањќиќотиро дар истењсолот ва 
раванди таълим, инчунин нашри онњоро ба роњ мемонад. 

 
II. МАЌСАД ВА ВАЗИФАЊОИ АСОСИИ ШЎРОИ ТАТБИЌ ВА 

НАШРИ КОРЊОИ ИЛМЇ-ТАЊЌИЌОТЇ  
 
3. Муайян кардани дурнамо ва самтњои фаъолияти љории татбиќ ва 

нашри корњои илмї-тањќиќотї ва илмї-методї, баррасї ва муњокимаи  
наќшаи солона ва дурнамои татбиќ ва нашри корњои илмї-тањќиќотї ва 
илмї-методии муассисаи тањсилоти олии касбї  ва илмї ва барои тасдиќ 
ба Шўрои олимон (техникї)-и муассисаи тањсилоти олии касбї ва илмї 
пешнињоди намудани он. 



4. Баррасї ва муњокимаи  њисоботи илмии муассисаи тањсилоти олии 
касбї  ва илмї ва зерсохторњои онњо оид ба татбиќ ва нашри корњои 
илмї-тањќиќотї ва илмї-методї, омодасозии тавсияњо аз рўи натиљањои 
кори онњо. 

5. Њамоњангсозии фаъолияти илмї-тањќиќотї ва илмї-методии 
омўзгорону кормандони факултетњо, кафедрањо ва сохторњои таркибии 
муассисаи тањсилоти олии касбї ва илмї дар самти нашр ва ба раванди 
истењсолот ва таълим ворид кардани натиљаву дастовардњои илмї. 

6. Коркарди асосњои консептуалии самтњои афзалиятноки корњои 

илмӣ-тадќиќотӣ, илмї-методї ва озмоишӣ, тањияи тавсияњои 
боэътимоди илмї доир ба масъалањои ташкил ва такмили корњои илмї-
тањќиќотї ва илмї-методї аз рўйи равияњо, ихтисосњо ва тахассусњои 
амалкунандаи муассисаи тањсилоти олии касбї ва илмї, пешнињод 
намудани тавсияњои илмї-методї љињати татбиќи технологияи 

инноватсионӣ дар фаъолияти илмї. 

7. Банаќшагирӣ ва роњандозии татбиќ ва нашри корњои илмї-
тањќиќотї ва илмї-методии муассисаи тањсилоти олии касбї ва илмї аз 

рўи самтњои тањќиќоти илмӣ. 
8. Коркарди пешнињоду тавсияњо оид ба масъалаи ташкили кор аз 

рўи самтњои тањќиќоти илмӣ ва барои нашри адабиётњои илмӣ, методӣ, 
дастурњо, матнњо ва китобњои дарсї. 

9. Татбиќи таљрибаи пешќадам оид ба ташкил ва такмили корњои 
илмї-тањќиќотї ва илмї-методї, ташхис ва коркарди тавсияњои илмї-
методї љињати такмили технологияи гузаронидани тањќиќотњо аз рўи 
самтњои фаъолияти илмии муассисаи тањсилоти олии касбї ва илмї. 

10. Муайян намудани самтњои афзалиятноки корњои илмӣ-

тањќиќотӣ,  илмї-методї ва озмоишӣ. 
11. Ба танзим даровардани масъалањои омодасозии кадрњо, 

бозомўзӣ ва такмили ихтисоси кормандони муассисаи тањсилоти олии 
касбї ва илмї. 

12. Назорати рафти иљрои наќшаи дурнамои татбиќ ва нашри 
корњои илмї-тањќиќотї ва илмї-методии кафедрањо ва сохторњои дигар. 

13. Тањияи лоињањо барои маблаѓгузорї аз буљет ва манбаъњои 
дигар ва барои мураттаб сохтани онњо љалб намудани кафедра ва 
сохторњои мухталифи муассисаи тањсилоти олии касбї ва илмї. 

14. Амалї намудани барномаи ягонаи умумимуассисавии тайёр 
кардани мутахассисони љавон. 

15. Ба амал баровардани муаррифии асарњои тозанашри 
омўзгорони муассисаи тањсилоти олии касбї ва илмї. 

16. Ба амал баровардани муаррифии рисолањои илмї (магистрї, 
номзадї, докторї аз рўи ихтисос (РhD) ва докторї)-и њайати профессору 
омўзгорон ва кормандони илмии муассисаи тањсилоти олии касбї ва 
илмї. 

17. Ташкил ва гузаронидани конфронсњои илмӣ, семинарњои илмӣ-

назариявӣ ва илмї-методї, мизи мудаввар, мањфилњои илмї дар самтњои 
фаъолияти муассисаи тањсилоти олии касбї ва илмї, мавриди омўзиш 



ќарор додани муаммоњои њалталаби илмї-тањќиќотї, семинарњои илмии 
омўзишї љињати баланд бардоштани салоњиятнокии илмии 
мутахассисони љавон, роњњои мураттаб намудани лоињањои илмї, 
истифодаи технологияњои навини инноватсионї дар љараёни корњои 
илмї-тањќиќотї ва илмї-методї. 

18. Ба амал баровардани њамкории илмї–методии муассисаи 
тањсилоти олии касбї  ва илмї бо марказњои бонуфузи илмии кишвар ва 
хориљи он.  

 
III. ТАШКИЛИ ФАЪОЛИЯТИ УМУМИИ ШЎРОИ ТАТБИЌ ВА 

НАШРИ КОРЊОИ ИЛМЇ-ТАЊЌИЌОТЇ 
 
19. Шўроро ректор (директор)-и муассисаи тањсилоти олии касбї 

ва илмї раисї намуда, назорати татбиќ ва нашри корњои илмї-
тањќиќотї ва илмї-методиро тавассути муовини ректор (директор) оид 
ба корњои илмї ба роњ мемонад.  

20. Муовини ректор (директор) оид ба корњои илмї љињати ташкил 
ва вазъи татбиќ ва нашри корњои корњои илмї-тањќиќотї ва илмї-
методии муассисаи тањсилоти олии касбї  масъул буда, мунтазам аз 
рафти фаъолияти муассисаи тањсилоти олии касбї ва илмї дар ин 
самтњо, њамчунин чорањои андешидашуда љињатитакмили додани онњо 
ба Шўрои олимони муассисаи тањсилоти олии касбї  ва илмї маълумот 
медињад.  

21. Муовини ректор (директор) оид ба корњои илмї раванди иљрои 
ќарорњои ќабулнамудани Шўроро дар муассисаи тањсилоти олии касбї 
ва илмї назорат менамояд.  

22. Њайати Шўроро Шўрои олимони муассисаи тањсилоти олии 
касбї  ва илмї тасдиќ менамояд. 

23. Ба њайати Шўро муовинони декан оид ба корњои илмї, мудирони 
кафедрањо, роњбарони сохторњои илмї, профессорону омўзгорон, 
устодону кормандони соњибтаљриба ва мутахассисони дигар  шомил 
мегарданд. 

24. Фаъолияти Шўро дар давоми соли тањсил тибќи наќшаи аз 
љониби ректор (директор)-и муассисаи тањсилоти олии касбї ва илмї 
тасдиќшуда ба роњ монда мешавад. 

25. Кори Шўро дар мувофиќа бо наќшае, ки аз тарафи раиси он 
барои соли тањсил тасдиќ карда шудааст, ба роњ монда мешавад. 

26. Шўро љаласањои худро моње як маротиба баргузор менамояд. 
27. Љаласањои Шўро тибќи нишондоди наќшаи корї баргузор 

гардида, дар протокол сабт мегарданд, аз љониби котиби Шўро тањия ва 
аз тарафи раиси он имзо карда мешаванд. 

28. Барои тањия ва њифз намудани њуљљатњои Шўро, ки ба мўњлати 5 
сол нигоњ дошта мешаванд, котиби он масъул аст. 

29. Шўро њуќуќи ќабул кардани ќарорро дар сурати њозир будани на 
камтар аз 2/3 њиссаи аъзоён соњиб мегардад. Ќарорњо бо овоздињии 
кушод ва овози барзиёди аъзоёни њузурдошта ќабул карда мешаванд. 



Њангоми баробарвазн будани овозњо овози раиси Шўро њалкунанда 
мебошад. Дар мавриди баъзе масъалањо ќарорњо метавонанд бо  

овоздињии пинњонӣ ќабул карда шаванд. Дар њолати норозӣ будани 

раиси Шўро бо ќарори ќабулшуда масъала барои баррасӣ ба Шўрои 
олимон (техтникї)-и муассисаи тањсилоти олии касбї ва илмї гузошта 
мешавад.  

30. Ќарорњо ва тавсияњои  Шўро (тибќи фармону дастурњои ректор 
(директор), супоришњои муовини ректор оид ба корњои илмї) бо зикри 
мўњлати иљрои онњо ба деканат, кафедрањои факултетњо, кафедрањои 
умумимуассисавї ва сохторњои таркибии муассисаи тањсилоти олии 
касбї ва илмї барои иљро пешнињод карда мешаванд. Њамаи сохторњои 
муассисаи тањсилоти олии касбї  ва илмї доир ба фаъолияти илмї-
тањќиќотї ва илмї-методї барои амалї намудани ќарорњои Шўро 
муваззаф њастанд ва оид ба амалї намудани онњо ба Шўро њисобот 
(гузориш, маълумотнома) манзур менамоянд. 

31. Шўро  дар назди Шўрои олимони муассисаи тањсилоти олии 
касбї  ва илмї соле як маротиба оид ба фаъолияти худ њисобот медињад. 
 

IV. ВАЗИФАЊОИ ШЎРО ДАР САМТИ ТАТБИЌИ КОРЊОИ 

ИЛМЇ-ТАЊЌИЌОТЇ 
 

32. Шўро натиљањои корњои илмї-тањќиќотиро барои дар ду самт 
татбиќ намудан тавсия медињад: дар истењсолот ва дар раванди таълим. 

33. Шаклњои татбиќи натиљањои корњои илмї-тањќиќотї дар 
истењсолот ва марњилањои он, ки Шўро тавсия медињад: 

- таҳқиқоти патентӣ - ин амал имконият медињад, ки дар асоси 

таҳлили тавсифи ихтироот талаботи истеъмолкунандањо (муштариён) ба 

маҳсулоти намуди мазкур муқаррар карда шуда, муассисањои рақиб ва 

муассисањои имконпазири њамкор ошкор карда шаванд. Таҳқиқоти 

патентӣ инчунин барои рекламаи маҳсулоти рақобатпазир ва ташаккули 

омилҳои арзишӣ, ислоњ намудани раванди коркард ва ҷорӣ намудани он 

дар  истеҳсолот амалӣ карда мешавад. Натиҷаҳои таҳқиқоти патентӣ дар 

намуди ҳисобот, маълумот оид ба кашфиёт, ки мутобиқи стандартҳои 
амаликунанда муайян карда шудааст, тартиб дода шуда, ба Шўро барои 
баррасии минбаъда пешнињод мегардад; 

- гирифтани шаҳодатнома дар бораи бақайдгирии давлатии захираи 

иттилоотӣ - шаҳодатнома дар асоси дархости иҷрокунандагон дар 

якҷоягӣ бо фармоишгар ва таҳиягарони он дар асоси шартномаи 

дутарафа, бо пешниҳоди санадҳои меъёрӣ аз қайди давлатӣ гузаронида 

мешавад. Татбиќи натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ дар асоси 

натиҷаҳои бадастовардаи иҷрокунандагон минбаъд аз тарафи Шўро бо 

назардошти талаботи маъмурӣ ва ҳуқуқии шаҳодатномаҳои 
амаликунанда тавсия дода мешавад; 

- татбиқи таҳқиқоти илмӣ дар истеҳсолот - ҳамчун марҳилаи ниҳоии 

корҳои таҳқиқотӣ-илмӣ буда, Шўро дар ин марњила татбиқро барои 



комёбшавӣ ба истифодаи амалии ғояҳои пешқадам, ихтироот, натиҷаҳои 

таҳқиқоти илмӣ (инноватсияҳо) тавсия медињад; 

- дарёфти фармоишгарон барои иҷрои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ – 

Шўро фармоишгарон ё супоридињандагонро аз ҳисоби идораҳои 

техникии вазоратҳо, муассисаҳои истењсолї, пажӯњишгоҳҳои илмӣ-

таҳқиқотӣ ва ѓайра тавсия намуда, корњоро мутобиқи шартномаҳои 

дутарафа, ки дар онҳо пешниҳод оид ба татбиқи коркардҳо, шартҳои 

техникӣ ва супоришҳои техникӣ тавсиф карда мешаванд, инчунин 

санадҳои лоиҳавӣ, дастурҳои муваққатӣ, нишондодҳо ва ғайраро дар 
бар мегирад, ба роњ мемонад; 

- ташкили ҷараёни татбиқ  - ҷараёни татбиқ  аз љониби Шўро дар ду 

марҳила тавсия карда мешавад: татбиқи озмоишӣ-истеҳсолӣ  ва татбиқи 

сериявӣ (татбиқи комёбиҳои илмӣ, техникаи нав, технологияҳои нав). 

Дар марњилаи аввал пешнињодњо оид ба татбиќи корҳои илмӣ-

таҳқиқотии анҷомёфта дар Шӯро ташхис карда шуда (дар ҳолати 

пешниҳодҳои муҳиму арзанда онњо метавонанд дар мушовараи 

вазоратҳо мавриди муҳокима қарор гиранд), ба истеҳсолот барои дар 

амал татбиқ намудан тавсия карда мешаванд. Пас аз озмоиши 

таҷрибавӣ-истеҳсолӣ коркардҳои тозаи корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ барои 

истеҳсоли сериявӣ тавсия карда мешаванд.  Дар ин марҳила муассисањои 

тањсилоти олии касбї  ва илмї дар татбиқи он ширкат меварзанд ё 

мувофиқи дархости муассисаҳои ҷорикунанда ба онњо машварат 

медиҳанд ё кӯмаки илмӣ-техникӣ мерасонанд ва ѓ. Баъд аз татбиқи 

комёбиҳои илм дар истеҳсолот маълумотномаи тавзеҳӣ, ки ба он 

таъйидномаи татбиқ ва озмоишҳои истифодабарӣ, ҳисоби самаранокии 

иқтисодӣ (сарфакорӣ), маълумот дар бораи татбиқ, ҳаҷми солонаи 

сарфакорӣ, наќшањо оид ба паст намудани арзиши аслӣ, қарор оид ба 

саҳми иштироки муассиса дар коркард ва татбиқ, ҳисоби фонди музди 

меҳнат ва дигар ҳуҷҷатҳо замима карда мешаванд. 
34. Шаклњои татбиќи натиљањои корњои илмї-тањќиќотї дар 

раванди таълим, ки Шўро тавсия медињад: 

- хондани лексияҳои проблемавӣ оид ба мавзӯъҳои корҳои илмӣ-

таҳқиқотӣ дар робитаи мутақобила бо фаъолияти касбии ояндаи 
таълимгиранда; 

- ҷорӣ намудани фаслҳои назариявии нав ба лексияҳо ва семинарҳо; 

- афзудани номгӯи адабиёти таълимии ҳатмӣ ва иловагӣ аз ҳисоби 

мавзӯъҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ; 

- ҷорӣ намудани корҳои озмоишии  нав ба дарсҳои лабораторӣ аз 

рўи фанҳои барномаи таълимӣ; 

- азхудкунии методикаи нави таҳқиқот, таҳлил, пайвасткунии 

ҳаммонанд; 

- азхудкунии усулҳои кор бо асбобҳои нав; 

- навиштани рефератҳо, корҳои курсӣ, шарҳҳои назариявӣ аз рӯи 

мавзӯъҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ аз тарафи таълимгирандагон; 



- таҳсили назариявӣ ва амалии беруназдарсӣ (бо сафар) дар 

марказҳои илмӣ-таълимӣ, ки бо корҳои илмӣ-таҳқиқотии кафедра 

алоқаманданд;    

- ҷалб намудани таълимгирандагон ба корҳои илмӣ-таҳқиқотии 

озмоишӣ мутобиқи мавзӯъҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ; 

- омода намудани таълимгирандагон ба конференсияҳои илмии 

донишҷӯён (дар шакли реферативӣ ва озмоишӣ); 
- тайёр кардани таълимгирандагон барои иштирок дар 

конференсияҳои илмии дохилӣ ва берунаи муассисаи тањсилоти олии 
касбї  ва илмї; 

- ҷалб намудани таълимгирандагон барои таҳия ва нашри мақолаҳо 

аз рӯи натиҷаи  корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ; 

- коркард ва ороиши стендҳо, навиштаҷот, слайдҳо, презентатсияҳои 

мултимедӣ аз рӯи мавзӯъҳо ва натиҷаҳои корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ барои 

кафедраҳо; 

- нашри рисолаҳо,  патентҳо, мақолаҳо ва тафсирҳои илмие, ки дар 

нашрияҳои илмии баландмақом чоп шуда, ба манбааи  маълумоти Web 
of Science, Scopus, Astrophysics Data System, PubMed, MathSciNet, 

zbMATH, Chemical Abstracts, Springer, Agris, GeoRef, РИНЦ ва ғайра 

дохил мешаванд, фишурда (тезис)-и маърӯзаҳо дар конференсияҳо, 

анҷуманҳо, симпозимҳо дар кишварњои хориҷии дуру наздик, 

маърӯзаҳои стендї дар љаласа ва конференсияҳои сатҳи баланд, дифои 

рисолаҳо ва дигар сарчашмаҳои маълумоти илмӣ ва ғайра.   
 

V. ВАЗИФАЊОИ ШЎРО ДАР САМТИ НАШРИ КОРЊОИ ИЛМЇ-

ТАЊЌИЌОТЇ, ИЛМЇ-МЕТОДЇ ВА ТАЪЛИМЇ 

 
35. Шўро барои тањия, баррасї ва тасвиби маводҳои таълимї ва 

таълимию методї ва адабиёти илмї ва нашри онњо дар шакли чопи 
матбаавї ё дар шакли электронї масъул мебошад. 

36. Қарорҳои Шўро оид ба мазмуни дастнавис барои муаллифон 
хусусияти  машваратї  доранд; иљрои ќарор дар бораи  нашри дастнавис 
ё рад кардани он барои муаллифон ҳатмї мебошад. 

37. Шўро фаъолияти худро дар ҳамкорї бо шўрои илмї, методї ва 
таълимии факултет ва сохторњои таркибии муассисањои тањсилоти олии 
касбї ва илмї ба роњ мемонад. 

38. Вазифањои Шўро оид ба муайян намудани самтҳои муҳимтарини 
нашр: 

- омўзиши вазъи  таъмини фанҳои таълимї бо китобу дастурњо, 
муайян кардани фанҳое, ки барои онњо  адабиёти илмї ва ё таълимї, ки 
ба талаботњои муосири илмї  ва сатҳи технологияњои таълимї љавобгуй 
аст,вуљуд надорад; 

- тайёр намудани нақшаҳои дурнамо ва  љории тањия ва  рељаи 
нашри адабиёти илмї, таълимї ва таълимї-методї; 



-  интихоби озмунии дастхатҳо бо мақсади мукаммал ва беҳтар 
намудани адабиёти таълимї ва илмї барои донишљўён, магистрантњо, 
аспирантњо ва докторантњо аз рўи ихтисос (PhD); 

- мусоидат ба њайати профессорону омўзгорон ва кормандони 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмї дар тайёр намудани 

дастнависҳо; 
- муайян намудани самтҳои муҳимтарини фаъолияти илмї, таълимї-

методї барои тањия намудани нашрияҳои фармоишї ва роњнамоии 
муаллифон дар тайёр намудани дастнависњо; 

- њамоҳангсозии кори њайати устодону омўзгорон ва кормандони 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмї дар омодасозии 

дастнависҳои адабиёти илмї, таълимї ва таълимию методї; 
- омодасозии тавсияњо оид ба додани њаќќи ќалам ба муаллиф ва ѓ. 

39. Шўро ба дастхатҳои  илмї, таълимї, адабиёти таълимию методї, 
ки ба он ворид шудаанд, таќриз медињад, экспертиза ва баррасии 
дастнависҳои пешниҳодшударо мегузаронад, масъалаи мутобиқати 
дастнавис ба талаботњо барои нашри онро њаллу фасл мекунад. 

40. Талаботњои Шўро ба муаллифон: 
- њар як муаллиф мустақилона ё дар ҳамкорї бо муаллифони дигар 

метавонад ба нақшаи нашр дастхатҳои худро пешнињод кунад; 

- дастхатҳои китоби дарсї ва дастурамали таълимї бояд ба 
барномањои таълимї мувофиќ бошанд, дар асоси на камтар аз се соли 
таљрибаи таълими ин фан омода  шуда бошад; 

- дастхатҳо бояд ба меъёрҳои пешнињоднамуда љавобгў бошанд. 
41. Талаботи Шўро барои адабиёти таълимї: 
-  андозаи муносиби мазмун, мутобиқат ва пуррагии он. Ҳаљми 

мазмуни китоби дарсї бояд ба шумораи кредитњои фан мувофиқ бошад; 

- навоварї: дастури таълимї бояд ба сатҳи муосири рушди илм 
мувофиќ бошад, дар асоси сарчашмаҳои муосир тањия шуда бошад; 

- мувофиќ будан ба низоми кредитии таҳсил: сохторкунонии маводи 
таълимї, саволҳо барои худназораткунии донишљўён, мавзўъҳои корњои 

мустаќилонаи донишљўён, санљишҳо, роҳнамои методї барои амалї 
намудани корњои мустаќилонаи донишљўён ва ғайра;. 

- баҳисобгирии усули ба таври инфиродї равонашуда, мањсулнокї  
дар раванди таълим ва ѓ.; 

- мувофиќат ба барномаи таълимии стандартї; 

- мављудияти асолат ва навгонии усулҳои тањия (муоширати 

дутарафа бо донишљўён, таъмини ибрози нуқтаҳои назари гуногун, 
пањлуњои қавї ва заифи падидаҳо, равандҳо, проблемавї будани он, 
ҳавасмандгардонии фикрии худмушоњидакунї, худтаҳлилкунї, 
худбањодињии донишљўён, тањияи низоми хударзёбии равандҳо, 
зуҳуротњо, ба амалия равонашуда ва ѓ.); 

- мављуд будани маводҳо, усулњои нав, имкони истифодаи амалї, 
тањќиќотњои байнифаннї, маълумот оид ба дастовардҳои муосири илмї 
дар маводи пешнињодшуда. 



42. Талаботи Шўро барои адабиёти илмї: 
- навгонї: маълумот дар бораи  дастовардњои охирини илм; 

- ќисмати фарҳангї (эпиграфњои асил, иттилооти таърихї, маълумот 
аз таърихи илм); 

- мувофиќат ба сатњи муосири илмї (дар соҳа). 

-  дараљаи фарогирии масъалаҳои амалї, воќеъияти онҳо. 
43. Дастхатҳои китобҳои илмї, дарсї, дастурҳои таълимї ва дигар 

корҳои илмї бояд се таќризи мусбат дошта бошанд - якто дохилї ва дуто 
беруна. Мушовирон  бояд докторон ва ё номзадњои илм бошанд. 

44. Дар таќриз бояд мувофиќи маќсад будани нашр   дар асосњои 

зерин тасдиқ карда шавад: 
- мувофиќ будани дастнавис ба барномаи таълимї ва дастовардҳои 

муосири илму техника ва технология; 

- навоварї ва аҳамияти амалии мавод; 
-  мувофиќ будани сохтор ва мазмуни  дастнавис ба талаботњое, ки 

барои ин намуди нашрияҳо пешнињод мешаванд (китобҳои илмї, дарсї, 
дастурамалњои таълимї ва ѓайра); 

- мувофиќ будани дастхатҳо ба талаботи бақайдгирии нашрияҳои 
илмї, таълимї, истифодаи истилоҳоти  умумї, меъёрҳо ва ѓ. 

45. Хулосаи кафедра ё сохтори дахлдор, ки дар он  муаллифи 
дастнавис кор мекунад, бо имзои роҳбари кафедра ё сохтори дигари 
дахлдор,  бояд маълумоти зеринро дар бар гирад: 

-  мувофиќи матлаб будани нашри маводи пешнињодшуда; 

- саҳеҳии муаллифии шахсоне, ки дар мавод ќайд шудаанд; 

- дар бораи мувофиқати  маводи дастхат ба барномањои таълимии 
фанҳои дахлдор; 

- номгўи гурўҳњои мушаххас -  донишљўён, аспирантон,  
докторантон аз рўи ихтисос (PhD), омўзгорон, шунавандагони 
донишкадањои такмили ихтисос ва  дигарон, ки  ин нашрияро истифода 
бурда метавонанд; 

- тасдиқи  пешгирии такроршавии маводи мављудбуда, ки аллакай 
дар нашрияњои монанд ба он инъикос шудаанд; 

- нишондоди дараљаи таъмини таълимгирандагон бо дигар адабиёт  
оид ба  ин ихтисос; 

- мављудияти чунин нашрияҳо (бо нишон додани матбаа, љой, соли 
нашр ва адади нашр); 

- мављудият ё набудани ин гуна нашрияҳо дар китобхонаи 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмї (бо нишон додани шумораи 
нусхањо). 

46. Дастнависҳо бояд қаблан аз љониби таќризгарон дар љаласањои 
кафедра ё сохтори дахлдор баррасї карда шаванд. Баъд аз муҳокимаи 
мусбат кафедра ё сохтори дахлдор дастнависро барои баррасї ба Шўрои 
олимони факултет ё муассисаи илмї тавсия медињад. 

47. Ба сифати муќарризи берунї барои китобҳои илмї, дарсї ва 
дастурамалҳои дарсии назариявї, Шўрои олимони факултет ё муассисаи 



илмї бояд  кафедра  ё сохтори дахлдори муассисањои тањсилоти олии 
касбї ва илмиро оид ба ин ихтисос таъин кунад: баррасї дар љаласаи ин 

кафедра ё сохтори дахлдор тасдиќ карда мешавад. Барои дастурамалҳои 
таълимї ва машѓулиятњои лабораторї, муќарризи берунї метавонад дар 
љаласаи кафедра ё сохтори дахлдор бе баррасии Шўрои олимони 
факултет ё муассисаи илмї тасдиќ карда шавад.  

48. Ҳамчун муќарризњои  дохилї бояд  профессорону омўзгорон ё 
кормандони муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмї љалб карда 
шаванд, ки дар якљоягї бо муаллифони дастнавис дар як кафедра 
(лаборатория) ё сохтори дигари дахлдор кор намекунанд. Дар сурати 
мављуд набудани мутахассисон дар муассисаи тањсилоти олии касбї ё 

илмї, ё дар дигар шўъба ва озмоишгоҳҳои онњо муќарризони  дохилиро 
ба беруна иваз кардан мумкин аст, аз љумла, аз мутахассисони  дигар 
муассисањои тањсилоти олии касбї ва илмї. 

49. Дар асоси қарори Шўро дастнавис барои хулосаи ниҳої оид ба 
мувофиқ будани нашрия метавонад ба баррасии иловагї ба коршиносон, 
бе ошкор кардани муаллифи он, пешнињод карда шавад. 

50. Дар њолати баррасии манфї баъди муҳокимаи Шўро дастнавис  
метавонад ба муаллифон бо зикри нољоиз будан ба нашр ва ё барои 
коркарди нав баргардонида шавад. 

51. Дар њолати розї набудан бо ақидаи Шўро муаллифон 
метавонанд муоинаи дастхатҳои худро аз сари нав анљом диҳанд. Баъд аз 

ин дастнавис бояд аз нав дар љаласа ва семинарҳои илмии кафедра ё 
сохтори дахлдор бо эълони ақидаи манфї ва ангезаҳои он баррасї  карда 
шавад ва сипас аз нав дар Шўро бо назардошти ќарори такрории 
кафедра ё сохтори дахлдор баррасї карда шавад. 

52. Адади нашр аз љониби Шўро дар асоси омўзиши талаботи 
китобхонањо ва дархости ташкилотњои беруна муќаррар кардамешавад. 

53. Баъди ќарори мусбати Шўро, муаллиф њатман дар давоми як моњ 
бояд дасхатро барои нашр пешнињод кунад. 

 

VI. Муќаррароти хотимавї 

54.Њамаи масъалањои бањснок, ки дар раванди баррасии татбиќ ва 
нашри корњои илмї-тањќиќотї ба миён меоянд, аз рўи тартиби 
муайянкардаи ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њал карда мешаванд. 

 


