Бо ќарори мушовараи
Вазорати маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон
аз 25.02.2020, №3/74 тасдиќ
карда шудааст

ДАСТУРАМАЛИ
НАМУНАВИИ НИГОҲДОРИИ ҲУҶҶАТҲО ДАР БОЙГОНИИ
МУАССИСАЊОИ ТАЪЛИМИИ ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН
1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ

1. Дастурамали намунавии нигоҳдории ҳуҷҷатҳо дар бойгонии
муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон (минбаъд - Дастурамал)
дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи хазинаи
бойгонии миллї ва муассисањои бойгонї» тањия карда шудааст.
2. Дастурамал бо маќсади нигоњ доштани њуљљатњо дар
муассисањои таълимии кишвар (минбаъд-муассиса) аз лањзаи ворид ѐ
тањия шудан то ваќти барои нигоњдорї ба бойгонии муассисаи
таълимї супоридани њуљљатњоро ба низом медарорад.
3. Дастурамали мазкур номгўи ҳуҷҷатҳои бойгонии муассисаи
таълимиро муайян, мақсад ва вазифаҳои бойгонии муассисаро
муқаррар ва фаъолияти шахси масъули бойгониро дар муассисаи
таълимӣ ба танзим медарорад.
4. Њуљљатњои муассисањои таълимии ањамияти таърихї, илмї,
иљтимої, иќтисодї ва сиѐсидошта, як ќисми фонди бойгонии
Љумњурии Тољикистонро ташкил медињад. Њуљљатњои муассисањои
таълимї моликияти давлатї буда, мунтазам дар бойгонии давлатии
Љумњурии Тољикистон нигоњ дошта мешавад. То супурдани њуљљатњо
ба бойгонии давлатї, муваќќатан дар муассисаи таълимї нигоњ дошта
мешавад.
5. Муассисањои таълимї бойгониро бо њуљраи корї, таљњизоти
махсус барои нигоҳдории ҳуҷҷатҳо ва бо кормандон таъмин менамояд.
6. Муассисаи таълимї амнияти њуљљатњои дар фаъолияти худ
ташкилкардашударо таъмин менамояд.
7. Таъмини саривақтии ин ҳуҷҷатҳоро ба нигоҳдории давлатӣ
таъмин менамояд.
2.
МУАССИСА

МАҚСАД

ВА

ВАЗИФАҲОИ

БОЙГОНИИ

8. Бойгонї дар муассисањои таълимї бо маќсади нигоњ доштани
њуљљатњо дар фонди бойгонии Љумњурии Тољикистон ва дар љараѐни
фаъолият њуљљатњои тањия ва ба анљом расонидашуда, интихоб,
баҳисобгирӣ, истифода ва омодагӣ барои супоридан ба нигоҳдории
давлатӣ, ташкил карда мешавад.

9. Бойгонї дар сохтори муассисаи таълимї њамчун як воњиди мустаќил
таъсис дода мешавад ва барои нигоњдории он шахси масъул бо фармоиши
роњбари муассисаи таълимї таъин карда мешавад.
10. Њамаи корњо вобаста ба љамъоварї, интиќол ва супоридани
њуљљатњо ба бойгонї аз њисоби муассисаи таълимї анљом дода мешавад.
11. Уњдадорињо оид ба риояи талаботи Дастурамали мазкур ба зиммаи
шахси масъули муассиса гузошта мешавад.
12. Њамаи кормандони муассиса бояд бо тартиби кор ва њуљљатњо
шинос карда шаванд, онњо уњдадоранд, ки талаботи дастурамали
коргузориро риоя ва иљро намоянд. Њангоми иваз гардидани кормандони
масъули муассиса парвандањои љории коргузорї бо санад супорида
мешаванд.
13. Шахсони масъули муассисаи таълимї барои вайрон ва ѐ гум
шудани њуљљат тибќи ќонунгузории амалкунанда ба љавобгирї кашида
мешаванд.
14. Бойгонї дар муассисаи таълимї мувофиќи Дастурамали мазкур ва
наќшаи тасдиќшуда фаъолият намуда, бевосита ба роњбари муассисаи
таълимї њисоботдињанда мебошад.
15. Назорати фаъолияти бойгонї ба зиммаи роњбари муассисаи
таълимӣ вобаста карда мешавад.
3. ТАЛАБОТ БА ЊУЉЉАТГУЗОРЇ
16. Дар муассисаи таълимї аз болои њар як њуљљати тањияшуда,
назорат бурда мешавад.
17. Њар як њуҷҷатҳои тањиягашта дар муассисаи таълимї бояд нигоҳ
дошта шавад.
18. Ҳар як ҳуҷҷат мӯҳлати нигаҳдории худро дорад ва муассисаи
таълимї бояд тибќи қоидаҳои муайян мӯҳлати нигоҳдории ҳуҷҷатҳоро
риоя намоянд.
19. Барои ҳар як номгўи ҳуҷҷатҳо (муњосибот, кадр, таълим),
қонунгузорӣ мӯҳлати муайяни нигоҳдорӣ (мӯҳлатҳои муваққатї, доимї) ро муқаррар менамояд, ки он ҳуҷҷат бояд то беътиборшуданаш нигоҳ
дошта шавад.
20. Аксари ҳуҷҷатҳо бояд мӯҳлатҳои муваққатї ва баъзеҳо бояд ба
таври доимӣ дар муассисаи таълимї нигоҳ дошта шаванд.
21. Њуҷҷатҳо метавонанд дар шакли коғазӣ ва њам дар шакли
электронӣ нигоҳ дошта шаванд.
22. Њуҷҷатҳо бояд шакл ва намуди тасдиќшуда дошта бошанд ва бо
имзои электронии соҳибихтисос тасдиқ карда шаванд.
23. Ҳуҷҷатҳои дар коғаз буда, бояд дар торикї нигоҳ дошта шаванд,
равшании табиӣ дар бойгонӣ ба шарте иҷозат дода мешавад, ки дар
тирезаҳо филтрҳои муњофизатї, пардаҳо, жалюзи ва ѐ шишаҳои
рангкардашуда истифода шаванд. Барои њифз кардани ҳуҷҷатҳо аз таъсири
рӯшноӣ, онҳо дар шкафҳо ѐ дар рахҳо дар қуттиҳои картонї, љузъгир ѐ

дигар контейнерҳое, ки аз маводи ба ҳуҷҷатҳо безарар сохта шудааст,
ҷойгир карда шаванд.
24. Нигоҳдории ҳуҷҷатҳо дар шакли электронӣ бо ҳамон қоидаҳое,
ки барои шакли ќоѓазї пешбинї мешавад, нигоҳ дошта мешаванд.
25. Мӯҳлати нигоҳдории ҳуҷҷатҳо дар шакли электронӣ ва коғазӣ
якхел аст.
26. Барои дар мўњлати кутоњ дастрас намудани ҳуҷҷат,
номенклатураи парвандаҳо таҳия карда мешавад.
27. Номенклатура дар ҳуҷраи бойгонӣ нигоҳ дошта мешавад.
28. Шартҳо ва муҳлати нигоҳдории ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ дар
оинномаи муассиса муқаррар карда шаванд.
4. ТАРТИБ ДОДАНИ ФЕЊРАСТ ВА ТАШКИЛ НАМУДАНИ
ПАРВАНДАЊО
а) Тартиб додани фењрасти парвандањо
29. Њуљљатњо баъди иљро (истифода) дар парвандањои иборат аз
маљмўи њуљљатњои мансуб ба масъалаи муайян ва дар муќоваи алоњида
дўхташуда, гурўњбандї карда мешаванд.
30. Бо маќсади ба тартиб даровардани парвандањо аз рўи мазмун
ва номгўй фењрасти парвандањо тартиб дода мешавад, ки он рўйхати
батанзимдароварандаи номгўи парвандањое мебошад, ки мўњлати
нигањдории онњоро дар коргузорї ба тартиб медарорад.
31. Фењрасти парвандањоро муассисаи таълимї дар мувофиќа бо
бойгонї аз тарафи роњбарият тасдиќ ва аз 1 январи соли нав мавриди
амал ќарор дода мешавад.
32. Фењрасти тасдиќкардашуда дар давоми якчанд сол амал карда,
дар мавриди таѓйир ѐфтани сохтори муассисаи таълимї боз аз нав
тартиб ва тасдиќ карда мешавад. Агар чунин таѓйирот рўй надињад,
фењрасти парвандањо дар охири сол аниќ ва аз нав чоп карда мешавад.
33. Ба фењрасти парвандањо њамаи њуљљатњое, ки дар дохили
муассисаи таълимї тањия ва њам аз берун ворид мегарданд, дохил
карда мешавад.
34. Ба фењрасти парвандањо нашрияњои чопї, брошюрањо,
маълумотномањо, бюллетенњо ва дигар нашрияњои ба инњо монанд
ворид карда намешаванд.
35. Номи парванда бояд мазмун ва таркиби њуљљатњои парвандаро
дар шакли возењ ва љамъбастї инъикос намояд.
б) Ташкил намудани парвандањо
36. Њуљљатњои иљрошударо ба расмият дароварда, гурўњбандї
нашуда, дар парванда ба тартиб дароварда мешавад. Ба
тартибдарории парвандањо тибќи фењрасти парвандањо дар воњидњои
сохторї дар љойи иљрои њуљљатњо амалї мешавад.

37. Яке аз талаботи асосї дар ба тартибдарории њуљљатњо, ин дар
парвандањои алоњида тартиб додани њуљљатњои мўњлати нигоњдориашон
нигоњдориашон доимї ва муваќќатї мебошад.
38. Њангоми батартибдарории парвандањо ќатъї риоя намудани њаљм
ва таркиби њуљљатњое, ки бояд дар ин парванда љой дода шавад, зарур аст.
Ба парванда ворид намудани њуљљатњои ба он мансуб набуда, инчунин
сиѐњнависњо, вариантњо ва нусхањои зиѐдшуда мумкин нест. Њар як
парванда набояд аз 250 вараќ зиѐд бошад.
39. Њуљљатњо дар дохили парванда аз рўи тартиби њалли масъалањо
тибќи хронология ва индексбандї љойгир карда мешаванд.
40. Фармоишњо оид ба њайати шахсї аз фармоишњо оид ба фаъолияти
асосї алоњида гурўњбандї карда мешаванд.
41. Наќшањо, њисоботњо ва сметањо дар алоњидагї гурўњбандї карда
мешаванд.
42. Њуљљатњо дар парвандањои шахсї бо тартиби зайл љойгир карда
мешаванд:
- рўйхати дохилии њуљљатњо, ки дар парвандаи шахсї мављуд аст;
- ариза дар бораи ба кор ќабул кардан, роњхат ѐ пешнињод;
- пурсишнома, вараќаи бањисобгирии кадрњо;
- њолнома;
- њуљљатњои оид ба тањсилот;
- нусхаи фармоишњо оид ба таъинот, аз љое ба љое гузаронидан, озод
кардан.
43. Вараќањои шакли Т-2 аз рўи тартиби алифбо љойгир карда
мешаванд.
44. Мукотибот дар парванда дар давраи соли таќвимї гурўњбандї
карда мешаванд.
45. Дар парвандаи мукотибот њамаи њуљљатњои дар љараѐни њалли
масъала ташкилшуда љой дода мешаванд. Мукотибот бо пайдарњамии
хронологї мураттаб гардонида мешаванд: њуљљат-љавоб баъди њуљљат
дархост љойгир карда мешавад. Њангоми аз нав оѓоз намудани мукотиба
оид ба масъалаи муайяни њуљљатњои дар парвандаи соли љорї бо нишон
додани парвандаи соли гузашта, ки дар он њуљљатњо оид ба ин масъала
нигоњ дошта мешаванд, ворид карда мешаванд.
46. Мукотиба бо ташкилотњои болої аз рўи масъалањои мушаххас
гурўњбандї карда мешавад.
5. ОМОДА НАМУДАНИ ЊУЉЉАТЊО БАРОИ НИГОЊДОРЇ ВА
ИСТИФОДАБАРИИ МИНБАЪДА
а) Ташхиси арзиши илмї ва амалии њуљљатњо
47. Ташхиси арзиши њуљљатњо ин муайян намудани ањамияти сиѐсї,
хољагии халќ, иљтимої - фарњангї ва дигар, бо маќсади људо намудани
онњо барои нигоњдории минбаъда ѐ соќитнамої мебошад.

48. Ташхиси арзиши њуљљатњо аз тарафи кормандони воњидњои
сохторї тањти роњбарии методии комиссияи ташхисии (КТ)
доимоамалкунандаи ташкилот амалї мешавад.
49. Интихоби њуљљатњо барои соќитнамої бо санади шакли
муайян ба расмият дароварда мешавад. Санадњоро комиссияи ташхисї
баррасї намуда, ба онњо раис ва аъзои ин комиссия имзо гузошта,
роњбари муассисаи таълимї тасдиќ менамояд.
50. Њуљљатњо ва парвандањои ба санад воридкардашуда фаќат
баъд аз тасдиќи рўйхатњои парвандањои мўњлати нигоњдориашон
доимї ва муваќќатии давраи дахлдор, аз тарафи хадамоти бойгонии
давлатї нест карда мешавад.
б) Тартиб додани парвандањо
51. Дар оѓози сол дар њар як воњиди сохторї тибќи фењрасти
парвандањо муќоваи парвандањои ташкилшаванда тартиб дода
мешавад.
52. Тартиб додани парвандањо аз навиштани муќоваи парвандањо,
љузъбандї, раќамгузории вараќњо ва тањияи навиштаљоти
тасдиќкунанда иборат аст.
53. Парвандањои мўњлати нигоњдориашон доимї ва дарозмуддат
(то 10 сол ва зиѐда аз он) дар муќоваи сахт муќовабандї шуда,
вараќњояшон раќамгузорї карда мешаванд. Дар охири парвандањо дар
вараќи алоњида навиштаљоти таќсимкунанда гузошта мешавад.
54. Парвандањои мўњлати нигоњдориашон муваќќатї (то 10 соли
пурра) ба таври оддї ба расмият дароварда мешаванд: онњо
муќовабандї, вараќњояш раќамгузорї, рўйхати парвандањо тартиб
дода намешавад ва бањисобгирї аз рўи фењрасти парвандањо амалї
мешавад.
55.
Навиштаљот
дар
муќоваи
парвандањои
мўњлати
нигоњдориашон доимї ва дарозмуддат бояд ба таври возењ, бо ранги
сиѐњи офтоббардор ѐ сиѐњї анљом дода шавад.
56. Баъди ба охир расидани соли коргузорї аз рўи натиљањои
ташхиси гузаронидашудаи арзиши њуљљатњо парвандањои мўњлати
нигоњдориашон доимї људо карда мешаванд, ки бояд ба рўйхат дохил
карда шаванд.
57. Рўйхатњо ба парвандањои мўњлати нигоњдориашон доимї,
дарозмуддат ва њайати шахсї алоњида тартиб дода мешаванд.
58. Њар як парванда (љилд) тибќи рўйхат раќами тартибии
мустаќил дорад. Парвандањо дар рўйхат аз рўи фењрасти парвандањо
мураттаб гардонида мешаванд.
г) Таъмини њифзи њуљљатњо
59. Парвандањо аз лањзаи оѓоз дар коргузорї то ваќти супоридан
ба бойгонї ѐ несткунї, дар утоќњои корї дар љевонњои
пўшидашаванда ѐ биноњои мањками махсуси људокардашуда нигоњ
дошта мешаванд.

Дар дохили иншоотњои нигоҳдорӣ қубурҳои обтаъминкунӣ ва
канализатсия, инчунин технологияи баромади об иҷозат дода намешавад.
Биноҳо бояд бо асбобњои сухторхомўшкунӣ, сигнализатсия ва
системаҳои сӯхторхомӯшкунӣ муҷаҳҳаз карда шавад.
Дар болои утоқҳои бойгонӣ, зери онҳо ва дар ҳуҷраҳои пањлуи он
гузоштани дастгоҳҳои хавокаш, дегхонаҳо бо агрегатҳои насос,
компрессорҳо, яхдонҳо ва дигар мошинҳои вибратсионӣ иҷозат дода
намешавад.
Биноҳо барои нигаҳдории ҳуҷҷатҳо бояд аз манзили истиқоматӣ,
саноатӣ, анбор, озмоишгоњњо ҷудо карда шаванд ва набояд гузаргоҳҳои
њавокашии умумї дошта бошанд.
60. Гирифтан ва додани њама гуна њуљљатњо аз парвандањои мўњлати
нигоњдориашон доимї манъ аст. Дар њолатњои истисно (масалан, бо
талаби маќомоти судї ѐ тафтишотї) гирифтани њуљљатњо бо иљозати
роњбарият, бо роњи дар парванда њатман гузоштани нусхаи аслии
тасдиќкардашудаи њуљљати гирифташуда ва гузоштани санад оид ба
гирифтани нусхаи аслї, ба амал бароварда мешавад.
љ) Супоридани парвандањо ба бойгонии муассиса
61. Парвандањои мўњлати нигоњдории доимї ва дарозмуддат баъди як
соли ба охир расидани онњо дар коргузории воњидњои сохторї ба бойгонии
муассиса супорида мешаванд. Парвандањои мўњлати нигоњдории
муваќќатї (то 10 сол) ба бойгонї супорида нашуда, дар воњидњои сохторї
нигоњ дошта мешаванд.
62. Бойгонии ташкилот ѐ муассиса парвандањоро аз рўи рўйхат ѐ
фењрасти парвандањо ќабул менамояд.
Агар парвандањои алоњидаро дар коргузорї барои кори љорї мондан
зарур бошад, он гоњ бойгонї ба истифодаи муваќќатї додани онњоро ба
расмият медарорад.
с) Тартиби нобуд кардани ҳуҷҷатҳо:
- комиссияи махсус, ки ба ҳайати он мутахассисони бахшҳои гуногуни
сохтории муассиса шомиланд, таъсис дода мешавад.
- комиссия бо мақсади муқаррар кардани муҳлати нигаҳдории онҳо,
муайян кардани арзиши ҳуҷҷатҳо ва қабули қарор оид ба нест кардани
ҳуҷҷатҳо онҳоро тафтиш ва баҳо медиҳад.
- рӯйхати ҳуҷҷатҳоеро, ки бояд нобуд карда шаванд, тартиб медиҳад.
- ҳуҷҷатҳое, ки мӯҳлати онҳо гузаштааст, оид ба нобуд кардани онҳо
Санад тартиб медињад.
- дар Санад бояд ҳамаи аъзои комиссия имзо гузоранд.
- њуҷҷатҳоро танҳо пас аз гузаронидани давраи барўйхатгирї
(инвентаризация) нобуд кардан мумкин аст.
6. УЊДАДОРИЊОИ ШАХСИ МАСЪУЛИ БОЙГОНЇ

63. Кормандони муассиса ўњдадоранд, ки талаботи дастурамали
коргузориро риоя ва иљро намоянд.
64. Тозагии њуљрањо, њуљљатњо, рафъњои махсус, ќоидањои
бехатарї аз сўхторро назорат кунанд.
65.Уњдадорињои худро мувофиќи шартномаи мењнатї ва
дастурамали вазифавї иљро намоянд.
66. Мудири бойгонї њуќуќ дорад:
 ба маъмурияти муассисаи таълимї барои бењтар шудани
шароити кор дар бойгонї таклиф пешнињод намояд;
 оид ба кўчонидани бойгонї аз як њуљра ба њуљраи дигар ќарор
ќабул намояд;
 нисбати кормандони бойгонии муассисањои таълимї барои
њавасманд кардан ѐ чорањои таъсиррасонии интизомї андешидан ба
роњбарияти муассисањои таълимї мурољиат намояд;
 барои такмили сохтор ва миќдори кормандони бойгонии
муассисањои таълимї ба роњбарияти муассисањои таълимї тавсияњо
пешнињод намояд.
7. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ
67. Њуљљатгузорї дар бойгонии муассисањои таълимї мутобиќи
Дастурамали намунавии нигоҳдории ҳуҷҷатҳо дар бойгонии
муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон ва фењристи тасдиќшуда
амалї мегардад.
68. Коргузорї оид ба дархостњо, аризањо ва шикоятњои
шањрвандон дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи
мурољиатњои шањрвандон" ва "Дастурамали коргузорї бо
мурољиатњои шањрвандон" амалї мегардад.
69. Назорати фаъолияти бойгониро роњбари муассисаи таълимӣ
амалӣ менамояд.

Номгўи њуљљатњои меъёрї

1.

Амру фармонњо ва дастуру супоришњои Президенти
Љумњурии Тољикистон
Ќарорњо ва нусхаи протоколњои маљлиси Њукумати
Љумњурии Тољикистон
Дастуру
супоришњои
Роњбари
Дастгоњи
иљроияи
Президенти Љумњурии Тољикистон ва шўъбањои он
Нусхаи протоколњои маљлисњои назди Сарвазири
Љумњурии Тољикистон ва муовинони ў
Нусхаи ќарорњои мушовараи Вазорати маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон
Фармоиши вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон,
ќарорњои маљлиси назоратии назди вазири маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон
Ќарорњои маљлисњои назоратии назди муовини аввал ва
муовинони вазири маориф ва илми Љумњурии Тољикистон
ва
Муросилоти вазоратњо, кумитањо ва идорањои давлатї

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

мўњлати
нигоњдорї
дар бойгонии
МТ

№

мўњлати
нигоњдорї
дар
зерсохторњо
(деканат,
шуъбаи
таълим,
кафедра)

Фењристи
ягонаи њуљљатгузорї дар муассисањои таълимї

То бе эътибор
донистан
То бе эътибор
донистан
То бе эътибор
донистан
То бе эътибор
донистан
То бе эътибор
донистан
То бе эътибор
донистан

15 сол

То бе эътибор
донистан

њамешагї

То бе эътибор
донистан
Санадњои меъѐрии њуќуќии соња (Ќонун, Низомномаи То бе эътибор
намунавї, Стандарти давлатї ва ѓ.)
донистан
Њуљљатњои меъѐрї (низомномањои бо фармоиши вазир ва То бе эътибор
дар мушовараи Вазорати маориф ва илми Љумњурии донистан
Тољикистон тасдиќкардашуда)
Санадњои меъѐрии њуќуќии муассисаи таълимї (Оиннома, То бе эътибор
Шањодатномаи баќайдгирї, Иљозатнома оид ба пешбурди донистан
фаъолияти таълимї, Шањодатномаи аккредитатсияи
давлатї,
Сертификати њуќуќи истифодаи замин ва Шањодатнома То бе эътибор
дар бораи баќайдгирии давлатї (дар бораи истифодаи донистан
замин)
Шиносномаи техникї,
њамешагї
Ќарори Шўрои методї, омўзгорї, илмї
15 сол
Санадњо
њамешагї
Китобњои ќайди фармоишњои роњбари муассиса
15 сол
Китоби музди маош
25 сол
Китоби хазина
10 сол
Китоби бонк
10 сол
Китоби шахси масъул (сафари хизматї)
10 сол

њамешагї

15 сол
15 сол
15 сол
њамешагї
њамешагї

њамешагї
њамешагї
15 сол

њамешагї
њамешагї
50 сол
њамешагї
50 сол
50 сол
50 сол
50 сол
50 сол

21. Китоби асосї
22. Китоби гардиши воситањои асосї ва камарзиш
23. Маълумотнома доир ба иљрои ќарорњои Њукумати
Љумњурии Тољикистон, фармоиши Вазири маориф ва илми
Љумњурии Тољикистон
24. Њисоботњои се, шаш, нуњ ва солонаи муассиса таълимї
25. Дастурамали вазифањои хизматї
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

34.
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.

10 сол
10 сол
10 сол

5 сол
То бе эътибор
донистан
Шиносномаи таълимгоњ
10 сол
Наќшаи дурнамо
5 сол
Наќшаи корї
1 сол
Наќшањои таълимї
10 сол
Сарбории омўзгорон
5 сол
Тури соатњо (сетка часов)
1 сол
Љадвали дарсї
1 сол
Фармоиши роњбари муассиса оид ба ќабулу хориљ, 5 сол
барќароршавї ва интиќол, аз курс (синф) ба курс (синф)
гузаронї, гирандагони стипендия, аз рўи бахш (синф) ва
гурўњ
Рўйхати таълимгирандагон
5 сол
Маводњои кори комиссияи ќабул дар соли тањсил
5 сол
Парвандањои
шахсї
ва
варакањои
таълимии 15 сол
таълимгирандагон
Фармоиши рохбари муассиса оид ба аттестатсияи давлатии 5 сол
хатмкунандагон
(раис,
њайати
имтињонгирандагон,
хатмкунандагон), табели пешрафт (сводная ведомость),
билетњои аттестатсияи давлатї, Протоколњои аттестатсияи
давлатї, њисоботи аттестатсияи давлатї
Китоби баќайдгирии дипломњо (аттестат)
15 сол
Варакањои санљишу имтињон
15 сол
Дафтари гурўњї (синфї) (академический журнал)
15 сол
Маълумот оид ба њаракати донишљўѐн
5 сол
Дафтарчаи имтињонї
15 сол
Ќарорњои Шўрои методї, омўзгорї, илмї
10 сол
Протоколњои љаласаи назди директор
10 сол
Барномаи таълимї
То бе эътибор
шуданаш
Наќша ва љадвали таќсимоти таљрибаомўзон
5 сол
Наќша ва барномањои таљрибаомўзии таълимї ва 5 сол
истењсолии донишљўѐн
Њисоботи таљрибаомўзии истењсолии донишљўѐн ва 5 сол
роњбари таљрибаомўзї
Љадвали гузаронидани имтињони љорї
5 сол
Кор ва лоињаи дипломї, курсї ва контролї
5 сол
Парвандањои шахсии кормандон ва омўзгорон
баъд аз кор
рафтанаш - 10
сол

50 сол
50 сол
10 сол
15 сол
њамешагї
10 сол
55 сол

55 сол
55 сол
55 сол
55 сол

55 сол
55 сол
55 сол
55 сол
15 сол
5 сол
50 сол

