Бо фармони вазири маорифи
Љумҳурии Тољикистон № 451
аз 1 августи соли 2002
тасдиќ карда шудааст
НИЗОМНОМА
дар бораи тартиби додани унвонњои илмї ба кормандони муассисањои илмии тобеи
Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон, кормандони илмию педагогии муассисањои
таълимии маълумоти олии касбї ва муассисањои таълимии иловагии касбии Љумҳурии
Тољикистон
1. Ќоидањои умумї
1.1. Низомномаи мазкур тартиби додани унвонњои профессори кафеда, дотсенти
кафедра, профессор ва дотсент аз рўи ихтисос муќаррар менамояд.
1.2. Унвонњои илмии профессор, дотсенти кафедра ва унвонњои илмии профессор,
дотсент аз рўи ихтисос мувофиќи њуљљатњои меъёри аттестатсионии Вазорати
маорифи Љумҳурии Тољикистон ва Вазорати маорифи Федератсияи Россия ба
кормандони муассисањои илмии тобеи Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон ва
кормандони илмию педагогии муассисањои таълимии маълумоти олии касбї
(минбаъд муассисаи таълимии олї но бурда мешавад) ва муассисањои таълимии
маълкмоти иловании касбии Љумҳурии Тољикисон (минбаъд муассисаи таълими
такмили ихтисос ном бурда мешавад) дар сурате дода мешавад, ки агар Шўрои
илмии муассиса аккредитатсия Вазорати маорифи Федератсияи Россияро дошта
бошад.
1.3. Унвонњои илмии профессор ва дотсент аз рўи ихтисос ба кормандони
муассисањои илмии тобеи Вазорати маорифи Љумњўрии Тољикистон, муассисањои
таълимии олї ё муассисањои таълимии такмили ихтисоси Љумњўрии Тољикистон, ки
аккредитатсияи
давлатї
доранд,
мувофиќи
њуљљатњои
аттестатсионии
пешнињодкардаи Шўроњои илмии ин муассисањо (муассисањои илмию техникї) дода
мешавад.
1.4. Ба шахсоне, ки унвонњои профессори кафедра ё профессор аз рўи ихтисос,
дотсенти кафедра ё дотсент аз рўи ихтисосро дарёфт кардаанд, намунаи аттестати
ягонаи давлатї дода мешавад.
1.5. Унвони ходими калони илмї, пештар дода шудааст, ба унвони дотсентї аз
рўи ихтисос баобар њисобида мешвад.
1.6. Шўрои илмии муассисањои илмии тобеи Вазорати маорифи Љумҳурии
Тољикистон, муассисањои олии таълимї ё муассисањои таълимии такмили ихтисоси
Љумҳурии Тољикистон, ки аккредитатсияи Вазорати маорифи Федератсияи Россияро
доранд, метавонанд њуљљаињои довталабони унвонњои дотсентї ва профессориро ба
мушовараи Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон пешнињод намоянд. Њуљљатњои
аттестатсионї аз тарафи котиби шўрои илмї дар мўњлати ду њафтаи баъди ќабули
ќарори шўрои илмї дар бораи додани унвони илмї ба тартиб даровара, ба
мушовараи Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон пешнињод карда мешавад.
Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистонњуљљатњои пешнињод-шударо дар
мушовара баррасї намуда, ба талабот мувофиќ будан ё набудани онњоро муќаррар
месозад.
Њуљљатњое, ки аз тарафи мушовара дастгирї ёфтаанд, бо мактуби Вазорати
маорифи Љумҳурии Тољикистон (бо имзои Вазир ё ки муовини он) ба унвони
Вазорати маорифи Федератсияи Росиия ирсол мегарданд (имзои вазир ва ё муовинон
бо мўњри вазорат тасдиќ карда мешавад). Њуљљатњои ба талабот мувофиќ набуда пас
гардонида мешаванд (дар сурати њозир будани соњиби њуљљат пас аз гирифтани имзо
ба худи ў супорида мешаванд).

Номгўи њуљљатњои аттестатсионии ба Вазорати маорифи Федератсияи Росся
фиристодашаванда
(њамаи њуљљатњо ба забони русї пешнињод карда мешаванд)
маълумотнома дар бораи пешнињоди унвонљўй (њарду нусха бояд мўњри
муассиса ва имзои роњбари аввалро дошта бошад);
вараќаи шахсї бо расми унвонљўй (бо тасдиќи шўъбаи кадрњо муассиса);
мактуби муассисаи таълмии олї ё ки муассисаи таълимии такмили ихтисос ба
унвони Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон љињати баррасї дар мушовара (ба
забони тољикї);
мактуби муассисаи таълмии олї ё ки муассисаи таълимии такмили ихтисос ба
унвони Вазорати маорифи Федератсия Россия оид ба гузаштани аттестатсия бо
имзои роњбар ё љонишини он нишон додани маълумоти зарурии иљрокунанда (ному
насаби котиби шўрои илмї, раќами телефон);
ќаори љаласаи комиссияи њисоботї оид ба натиљањои овоздињї (нусхаи асл);
нусхаи дафтарчаи мењнатї, ки собиќаи педагогии унвонљўйро тасдиќ
менамояд (бо тасдиќи шўъбаи кадрњои муассиса);
номгўи корњои илмї ва илмию методї (имзои унвонљўй, мудири кафедра ё
роњбари муассисаи таълимї ва котиби илмї бо мўњр тасдиќ карда мешаванд);
нусхаи њуљљатњо оид ба маълумоти олї, дараљаи илмї ва унвони илмї;
нусхаи фармонњо дар бораи фаъолияти педагогї бо нишон додани масруфият
(барои шахсони њамкор);
вараќаи баќайдгирии унвонљўй;
чор нусха вараќаи марка часпидашуда бо нишон додани унвони Вазорати
маориф ва љои кори унвонљўй;
мундариљаи њуљљатњои пешнињодгашта.
Эзоњ:
Дар мавридњои зарурї чунин њуљљатњои иловгї низ талаб карда мешаванд:
шарњи мухтасари корњои илмї ва илмию методии дар се соли охир ба забони
тољикї ё ўзбекї нашршуда (фишурда ба забони русї тартиб дода мешавад), ки бояд
мазмуни на камтар аз 20 фоизи њаљми кори илмї ё методиро дар бар гирад);
барои шахсоне, ки ба таври истисно (арбобони санъат, устодони
варзиш,рассомон, меъморон): нусхањои асли автореферати шогирдон ва нусхаи
њуљљатњо дар бораи дастовардњои эљодї, варзишї;
вазоратњои маорифи Љумҳурии Тољикистон ва Федератсияи метавонанд дар
мавридњои зарурї њуљљатњои дигарро низ аз унвонљўйњо талаб намоянд.
2. Тартиби додани унвонњои илмї
2.1. Унвонии илмии профессори кафедра ба доктори илме дода мешавад, ки
мувофиќи шартномаи мењнатї вазифаи профессор, мудири кафедра, декани факулта,
роњбари филиал, проректор, ректори муассисањои олии таълимї, ё муассисањои
таълимии такмили ихтисосро иљро менамоянд, корњои илмї ва таълимию-мотодии
нашшуда доранд, курси лексияњоро бо дараљаи баланди касбї гузаронида
метавонанд, инчунин дар давраи пешнињоди њуљљатњои аттестатсионии онњо:
а) дар давоми як Сол дар вазифањои мазкур бомувафаќият кор кардаанд;
б) собиќаи кори илмию педагогиашон на камтар аз 10 сол буда, 5 соли охир
дар муассисањои таълимии олї ё муассисањои таълимии такмили ихтисос кор
мекунанд;
в) муаллифи (њаммуаллифи) китоби дарсї (воситањои таълим) ё на камтар аз се
кори таълимї-методие мебошанд, ки дар се соли охир нашр шудаанд;

г) муаллифи (њаммуаллифи) монографияњо 9бобњои монографияњо) ё на
камтар аз се кори илмие, мебошанд, ки дар се соли охир нашр шудаанд;
д) чун ќоида тањти роњбарии онњо на камтар аз ду нафар унвонљўй, ё аспирант
рисолаи номзадї дифоъ намуда, диплом гирфтаанд.
2.2. Унвони илмии профессори кафедра ба таври истисно ба номзадњои илме,
низ дода мешавад, ки муовфиќи шартномаи мењнатї вазифаи профессор, мудири
кафедра, декани факулта, роњбари филиал, проректор, ректори муассисањои
таълимии олї ё муассисањои таълимии такмили ихтисосро иљро мекунанд, корњои
таълимию методї ва илмии нашршуда доранд, курси лексияњоро ба дараљаи баланди
касбї мехонанд, инчунин дар давраи пешнињоди њуљљатњои аттестатсионї онњо:
а) дар вазифањои мазкур да давоми ду сол бомуваффаќият кор мекунанд;
б) собиќаи кори илмї-педагогиашон на камтар аз 15 сол буда, 10 соли охир
дар муассисањои таълмии олї ё муассисањои таълимии такмили ихтисос кор
мекунанд;
в) унвони илмии дотсенти кафедра ё дотсент аз рўи ихтисосро доранд;
г) муаллифи китоби (дастури таълимї) ё њаммуаллифи на камтар аз се китоби
дарсие (дастури таълимї) мебошанд, ки барои муассисањои таълимии олї,
муассисањои таълимии такмили ихтисос, мактабњои маълумоти њамагонї ё
муассисањои таълимии ибтидої ва миёнаи касбї пешнињод шудаанд ва ин мавод аз
тарафи Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон ва дигар маќомоти иљроияи
њукуматњо барои дар соњаи маориф истифода кардан пешбарї гашта, дар давоми 10
соли охир ба нашр расидаанд, инчунин на камтар аз се кори таълимию-методии дар
се соли охир нашршуда дошта бошанд;
д) муаллифи (њаммуаллифи) монографияњо (бобњои монографияњо) ё на
камтар аз 5 кори илмии дар давоми се соли охир нашршуда бошанд;
е) тањти роњбарии онњо ду нафар унвонљўё ё аспирант рисолаи номзадї дифоъ
намуда, диплом гирифта бошанд ва роњбарии илмии на камтар аз ду аспирант ё
унвонљўйро ба ўњда дошта бошанд.
2.3. Унвони илмии профессори кафедраро ба он кориандони (ходимони)
санъат њам додан мумкин аст, ки мувофиќи шартномаи мењнатї вазифаи профессор,
мудири кафедра, декани факулта, роњбари филиал, проректор, ректори муассисањои
таълимии олї ё муассисањои таълимии такмили ихтисосро иљро менамоянд,
машѓулиятњоро ба дараљаи баланди касбї мегузаронанд, инчунин дар давраи
пешнињоди њуљљатњои аттестатсионї, онњо:
а) барандаи унвонњои фахрии Љумҳурии Тољикистон, ё собиќ иттињоди
Шўравї (артисти халќї, рассоми халќї, меъмори халќї, арбоби хзматнишондодаи
санъат, атисти хизматнишондода, меъмори хизматнишондода) бошанд;
дар давоми як сол да вазифањои зикршуда бомувафаќият кор мекунанд;
собиќаи кори омўзгориашон дар муассисањои таълимии олї ё муассисањои
таълими такмили ихтисос на камтар аз 10 солро ташкил дињад;
доандаи унвони илмии дотсенти кафедра ё дотсент аз рўи ихтисос бошанд;
на камтар аз ду шогирде, тайё карда бошанд, ки соњиби унвонњои фахрии
Љумҳурии Тољикистон, ё лауреатњои (дипломатњои) байналхалќї, умумиљумњуриявї,
озмунњо, фестивалњо ва мукофотњо бошанд;
б)
лауреатњои
(дипломатњои)
байналхалќї
ё
ин
намоишгоњњои
умумиљумњуриявї, озмунњо, фестивалњо ва мукофотњо бошанд;
дар давоми ду сол дар вазифањои нишондода бомуваффаќият кор мекунанд;
собиќаи кори омўзгориашон дар муассисањои таълимии олї ё муассисањои
таълимии такмили ихтисос на камтар аз 10 сол бошад;
на камтар аз панљ шогирде тайёр карда бошанд, ки соњиби унвонњои фахрии
Љумҳурии Тољикистон ё лауреатњои (дипломатњои) байналхалќї, умумиљумњуриявї
ва фестивалу намоишњои минтаќавї, озмунњо ва мукофотњо бошанд.
2.4. Унвони илмии профессори кафедраро ба он мутахассисони соњаи тарбияи
љисмонї ва варзиш низ додан мумкин аст, ки мувофиќи шартномаи мењнатї вазифаи

профессор, мудири кафедра, декани факулта, роњбари филиал, проектор, ректои
муассисаи таълимии олї ё массисаи таълимии такмили ихтисосро иљро мекунанд,
корњои таълимию методї ва илмии нашшуда доранд, куси лексияњори хуб мехонанд
ва машѓулиятњоро ба дараљаи баланди касбї мегузаронанд, инчнин да давраи
пешнињоди њуљљатњои аттестатсионї, онњо:
а) дорандагони унвонњои фахрии Љумҳурии Тољикистон ва собиќ Иттињоди
Шўравї бошанд;
б) дар давоми як сол дар вазифањои зикршуда бомуваффаќият кор мекунанд;
в) собќаи кори илмї ва омўзгориашон на камтар аз 10 сол буда, на камтар аз
панљ соли охир дар муассисањои таълимии олї ё муассисањои таълимии такмили
ихтисос ко мекунанд;
г) дорандаи унвони илмии дотсенти кафедра ё дотсент аз рўи ихтисос бошанд;
д) муаллифи (њаммуаллифи) китоби дарсї (воситаи таълим) барои муассисањои
таълимии олї ё муассисањои таълимии такмили ихтисос, муассисањои маълумоти
умумї ё муассисањои таълимии ибтидої ва миёнаи касбї буда, ин мавод аз тарафи
Вазорати маорифи Љумњўрии Тољикистон ва дигар маќомоти иљроияи хукуматњо
барои дар соњаи маоиф истифода кадан пешбарї шуда дар давоми 10 соли охир ба
нашр расида бошад, инчунин на камтар аз се кори илмию методиашон дар давоми се
соли охир нашр шуда бошанд, ё на камтар аз ду чемпион ё дорандаи мукофотњои
бозињои олимпї, Љањон, Аврупо ё Љумҳурии Тољикистонро тайёр карда бошанд;
е) муаллифи (њаммуаллифи) монографияњо (бобњои монографияњо) ё на камтар
аз се кори илмии дар давоми се соли охир нашршуда бошанд.
2.5. Унвони илмии профессори кафедраро ба мутахассисон низ доан мумкин
аст, ки дар арсаи байнамилалї ва љумњурї дар соњаи муайяни илм шўњратёр буда, ки
дар ин бора њуљљатњои тасдиќкунанда доранд, собиќаи кори илмию омўзгориашон а
камтар аз панљ сол буда, на камтар се соли охир дар муассисањои таълимии олї ё
муассисањои таълимии такмили ихтисос кор мекунанд ва ба талаботи бандњои 2.22.5-и Низомномаи мазкур мувофиќ бошанд.
2.6. Унвони илмии профессиориро аз рўи ихтисос ба он докторони илм низ
додан мумкин аст, ки агар онњо мувофиќи шатномаи мењнатї дар вазифаи ходими
ешбаи илм, сарходими илм, мудири (сардори) шўъбаи илмию тадќиќотї (шўъба,
сектор, лаборатоия), котиби илмї, љонишини директор, директории ташкилотњои
илмї, ќисмњои илмии муассисањои таълимии олї ё муассисањои таълимии такмили
ихтисос кор карда, инчунин дар давраи пешнињоди њуљљатњои аттестатсионї, онњо:
а) дар давоми як сол дар вазифањои нишондодашуда кор кунанд;
б) собиќаи кори илмиашон дар ташкилоти илмї, ќисмњои илмии муассисањои
таълимии олї ё муассисањои таълимии такмили ихтисос на камтар аз 10 солро
ташкил дињад;
в) муаллифи (њаммуаллифи) на камтар аз 20 кори илмии да маљаллањои илмии
бонуфуз нашршуда дошта бошанд, аз он љумла на камтар аз панљ кори илмиашон паз
аз њимояи рисолаи докторї нашр шуда бошад;
г) чун роњбари илмї ё мушовири илмї на камтар аз панљ шогирде тайёр карда
бошад, ки дипломи номзади илмро гирифтаанд.
2.7. Унвони илмии дотсенти кафедраро ба докторон ва номзадњои илме додан
мумкин аст, ки мувофиќи шартномаи мењнатї вазифањои дотсентї, профессорї,
мудири кафедра, декани факулта, роњбари филиал, проректор, рекори муассисаи
олии таълимї ё муассисаи такмили ихтисосро иљро мекунанд ва корњои таълимию
методї ва илмии нашшуда доранд, курсњои лексияњоро ба дараљаи баланди касбї
мехонанд, инчунин дар давраи пешнињоди њуљљатњои аттестатсионї, онњо:
а) дар давоми як сол дар вазифањои нишондодашуда бомуваффаќият кор
мекунанд;
б) собиќаи кори лмї ва омўзгориашон на камтар аз панљ солро ташкил дода,
на камтар аз се соли охир да муассисањои таълимии олї ё муассисањои таълимии
такмили ихтисо кор мекунанд;

в) муаллиф (њаммуаллифи)-и монографии (бобњои монография) ё на камтар аз
ду кори илмї ва ду кори таълимию методии дар се соли охир нашршуда бошанд.
2.8. Унвони илмии дотсенти кафедраро ба тариќи систисно ба шахсоне низ
додан лозим аст, ки маълумоти олї дошта, вазифањои дотсент, профессор, мудири
кафедра, декани факулта, роњбари филиал, проректор, рекори муассисаи олии
таълимї ё муассисаи такмили ихтисосро мувофиќи шатрномаи мењнати иљро
мекунанд, корњои таълимию методї ва илмии нашршуда доранд, курси лексияњоро
мехонанд ё машѓулиятњоро ба дараљаи баланди касбї мегузаронанд, инчунин дар
давраи пешнињоди њуљљатњои аттестатсионї, онњо:
а) дар давоми ду Сол дар вазифањои зикршуда бомуваффаќият кор мекунанд;
б) собиќаи кори илмию педагогиашон на камтар аз 7 солро ташкил дода на
камтар аз панљ соли охир дар муассисањои таълимии такмили ихтисос кор мекунанд;
в) муаллифи китоби дарсї (воситаи таълимї) ва ё њаммуаллифи на камтар аз
ду китоби дарсии (васитањои таълимии олї, муассисањои таълимии такмили ихтисос,
муассисањои маълумотдињанда ё муассисањои таълими ибтидої ва маълумоти миёнаи
касбї иншошудае мебошад, ки аз тарафи Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон
ва дигар маќомоти иљроия, ё иттињодияњои таълимию методї барои истифода будан
дар соњаи маориф пешнињод шуда, дар давоми 5 соли охир нашр шудаанд: инчунин
муаллифи на камтар аз ду кори таълимию методї дар се соли охир нашршуда,
монографияњо (бобњо дар монографияњо), ё на камтар аз 3 кори илмии дар давоми се
соли охр нашршуда мебошанд.
2.9. Унвони илмии дотсенти кафедра ба он кормандони санъат низ дода
мешавад, ки мувофиќи шартномаи мењнатї вазифањои дотсент, профессор, мудири
кафедра, декани факулта, роњбари филиал, проректор, рекори муассисаи олии
таълимї ё муассисаи такмили ихтисосро иљро мекунанд, агар шахсони номбурда ва
машѓулиятњоро дар сатњи баланди касбї гузаронида, инчунин дар давраи пешнињоди
њуљљатњои аттестатсионї, онњо:
а) дорандаи унвонњои фахрии Љумҳурии Тољикистон, собиќ Иттињодї Шўравї
(артисти халќї, рассоми халќї, меъмори халќї, арбоби хзматнишондодаи санъат,
атисти хизматнишондода, меъмори хизматнишондода) бошанд:
дар давоми як сол дар вазифањои зикршуда бомуваффаќият кор мекунанд;
собиќаи кори педагогиашон дар уассисањои таълимии олї ё муассисањои
таълимии такмили ихтисос на камтар аз се солро ташкил медињад;
на камтар аз ду шогирде тайёр кардаанд, ки соњиби унвонњои фахрии
Љумҳурии Тољикистон, ё лауреатњои (дипломатњои) фестиваливу намоишгоњњо,
озмунњо, мукофотњои байналхалќї ва умумиљумњуриявї шуда бошанд;
б) лауреатњои (дипломатњои) фестиваливу намоишгоњњо, озмунњо, мукофотњои
байналхалќї ва умумиљумњуриявї бошанд:
дар давоми ду сол дар вазифањои нишондодашуда бомуваффаќият кор
мекунанд;
собиќаи кори педагогиашон дар муассисањои таълимии олї ё муассисањои
таълимии такмили ихтисос на камтар аз панљ сол бошад;
на камтар аз 4 шогирде тайёр карда бошанд, ки соњиби унвонњои фахрии
Љумњурии Тољикистон ё лауреатњои (дипломатњои) фестивалу намоишгоњњо,
озмунњо, муокофотњои байналхалќї ва умумиљумњуриявї гаштаанд.
2.10.Унвони илмии дотсенти кафедраро ба он мутахассисони тарбияи љисмонї
ва варзишї низ додан мумкин аст, ки мувофиќи шартномаи мењнатї вазифањои
дотсент, профессор, мудири кафедра, декани факулта, роњбари филиал, проректор,
рекори муассисаи олии таълимї ё муассисаи такмили ихтисосро иљро мекунанд,
корњои таълимию методї ва илмї дошта, курси лексияњоро мехонанд ё
машѓулиятњоро дар сатњи баланди касбї мегузаронанд, инчунин дар давраи
пешнињоди њуљљатњои аттестатсионї, онњо:
а) дорандаи унвонњои фахрии Љумҳурии Тољикистон, собиќ Иттињоди Шўравї
ё собиќ љумњурињои Иттињоди Шўравї бошанд;

дар давоми як сол дар вазифањои зикршуда бомуваффаќият кор мекунанд;
собиќаи кори педагогиашон дар муассисањои таълимии олї ё мауссисањои
таълимии такмили ихтисос на камтар аз 3 солро ташкил мекунад;
муаллифи (њаммуаллифи) китоби дарсии (воситаи таълимии) дар се соли охир
нашршуда бошанд ё як нафар чемпион ё дорандаи мукофоти мусобиќањои олимпї,
љањон, Аврупо ё Љумҳурии Тољикистонро тайёр карда бошанд;
муаллифи(њаммуаллифи) монографияњо (бобњо дар монографияњо) ё кори
илмии дар се соли охир нашршуда бошанд;
б) дорандаи унвони Устоди хизматнишондодаи варзиш, Устоди варзиши
дараљаи байналхалќї ё Устоди варзиши Тољикистон ё собиќ Иттињоди Шўравї
бошанд;
дар давоми ду сол дар вазифањои зикршуда омуваффаќият кор мекунанд;
собиќаи кори педагогиашон дар муассисањои таълимии олї ва муассисњои
таълимии такмили ихтисос на камтар аз 5 солро ташкил дињад;
муаллифи (њаммуаллифи) китоби дарсї (воситаи таълимї) барои муассисањои
таълимии олї, муассисањои таълимии такмили ихтисос, муассисањои њамагонї ё
мауссисањои таълимии ибтидої ва миёнаи маълумоти касбї бошанд, маводи
онњороВазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон ва дигар маќомоти иљоии љумњурї ё
иттињодияњои таълимию методї барои истифода бурдан дар соњаи маориф пешнињод
карда бошанд, ин мавод дар панљ соли охир нашр шуда бошад, инчунин на камтар аз
ду кори таълимию меиодиашон дар се соли охир нашр шуда бошанд;
муаллифи (њаммуаллифи) монографињо (бобњо дар монографияњо) ё на камтар
аз ду кори илмии дар се соли охир нашршуда дошта бошанд.
2.11. Унвони илмии дотсенти кафедраро ба мутахассисони баландихтисосе низ
додан мумкин аст, ки дастоварди нодири онњо дар соњаи муайяни илм аз тарафи
љомеаи байналхалќї ё умумиљумњуриявї эътироф шудаанду њуљљатњои
тасдиќкунанда доранд ва собиќаи кори педагогиашон на камтар аз се cол буда, на
камтар аз ду соли охир дар муассисањои таълимии олии ё муассисањои таълимии
такмили ихтисос кор кунанд ва нишондодњояшон ба талаботи бандњои 2.7-2.10-и
Низомномаи мазкур мувофиќат кунанд;
2.12. Унвони илмии дотсентиро аз рўи ихтисос ба докторон ва номзадњои илме
низ додан мумкин аст, ки мувофиќи созишномаи мењнатї вазифаи ходими калони
илм, ходими пешбари илм, сарходими илм, мудири (сардори) шўъбаи таълимию
тадќиќотї (шўъба, сектор, лаборатироия), котиби илмї, љонишини директор,
директор дар ташкилотњои илмї, ќисмњои илмии муассисањои таълимии олї ва
муассисањои таълимии такмили ихтисосро иљро мекунанд ва дар давраи пешнињоди
њуљљатњои аттестатсионї, онњо:
а) дар давоми як cол дар вазифањои зикршуда бомуваффаќият кор мекунанд;
б) собиќаи кори илмиашон дар ташкилоти илмї, ќисматњои илмии
муассисањои таълимии олї ё муассисањои таълимии такмили ихтисос на камтар аз 5
солро ташкил дињад;
в) собиќаи кори педагогиашон дар муассисањои таълимии олї ё муассисањои
таълимии такмили ихтисос на камтар аз як солро ташкилдињад, ё тањти роњбарии
онњо панљкори квалификационї омода гашта, онњо дифоъ шуда бошанд;
г) муаллифи (њаммуаллифи) на камтар аз 10 кори илмї ва таълимию методї ё
ки ихтироъ бошанд, њадди аќал панљ кор пас аз дифои рисола нашр шуда бошад;
2.13. Унвони илмии профессори кафедра ва дотсенти кафедраро ба шахсоне
додан мумкин аст, ки феълан дар докторантура тањсил карда, пештар корњои
педагогиро ба дараљаи Балан мегузарониданд ва нишондодњояшон ба талаботи
банди 2.2 (барои профессорї) ва банди 2.7-и (барои дотсентї) Низомномаи мазкур
мувофиќат кунад.
2.14. Унвони илмии профессори кафедра ва дотсенти кафедра, профессор ва
дотсент аз рўи ихтисос ба шахсоне низ дода мешавад, ки ба тариќи њамкор дар
муассисањои таълимии олї ё муассисањои таълимї такмили ихтисос, ташкилоти илмї

кор мекунанд ва нишондодњояшон ба талаботи бандњои 2.-2.13-и Низомномаи
мазкур мувофиќат мекунад.
2.15. Шахсоне, ки кўшиши номзади илм шудан надоранду ба онњо унвони
дотсенти кафедра дода шудааси, ба истиснои ходимон (арбобони) санъат,
мутахассисони соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, бе дифоъи рисолаи доктори барои
гирифтани унвони илмии профессорї пешнињод карда намешаванд.
2.16. Шўрои илмї (илмию техникї) пешнињоди додани унвонњои илмиро пас
аз овоздињии махфї муќаррар сохта, ќарор ќабул менамояд.
Љаласаи шўрои илмї (илмию техникї) њамон ваќт доир мегардад, ки агар дар
он на камтар аз се ду њиссаи њайати шўрои илмї (илмии-техникї) иштирок дошта
бошад. Ќарори шўрои илмї (илмию техникї) оид ба масъалаи додани унвонњои илмї
он ваќт мусбат њисобида мешавад, ки агар дар он на камтар аз се ду њиссаи аъзои
шўрои илмї (илмии-техникї) аз шумораи умумии аъзои дар шўро идошта, овоз дода
бошанд;
2.17. Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон ва Вазорати маорифи
Федератсияи Россия метавонад, ки ба шўроињои илмии муассисањои таълимии олї ва
муассисањои таълимии такмили ихтисос њуќуќи аз муоинаи (экспертизаи) охирин
гузаронидани њуљљатњои аттестатсионии барои додани унвонњои илмии профессори
кафедра, дотсенти кафедра ва профессор аз рўи ихтисос, дотсент аз рўи ихтисос
пешнињод шударо дињанд;
2.18. Шакл ва тартиби танзими њуљљатњои аттестатсионии барои додани
унвонњои илмї пешнињодшаванда, аз тарафи Вазорати маорифи Федератсияи Росиия
ва Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон муќаррар карда мешаванд.
3. Эътироф ва муќаррар намудани эквивалентнокии њуљљатњо оид ба додани
унвонњои илмї. Аз нав аттестатсия кардани кормандони илмї-педагогї ва илмии
Љумҳурии Тољикистон
3.1. Эътироф ва муќаррар намудани баробар эътибории њуљљатњо оид ба
додани унвонњои илмї ба кормандони илмї-педагогї ва илмии Љумњўрии
Тољикистон мувофиќи шартномаи байни Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон
ва Вазорати маорифи Федератсияи Россия сурат мегирад. Ин корро бо дархости
ташкилоте, ки унвонљў дар онљо кор мекунад, ё бо аризаи шахсии ў Комиссияи
аттестатсионии Љуњўрии Тољикистон мегузаронад. Номгўи зарурии њуљљатњо ва
тартиби дида баромадани онњоро Комиссияи аттетстатсионии Љумҳурии Тољикистон
муайян менамояд.
3.2. Аз нав аттетстатсия кардани кормандони илмї-педагогї ва илмии
Љумњўрии Тољикистон, ки ба онњо унвонњои илмї дар давлатњои Љумҳурии
Тољикистон шартнома надошта дода шудааст, эътироф намудани њуљљатњои онњоро
ќомиссияи аттестатсионии Љумҳурии Тољикистон муќаррар менамояд.
3.3. Унвонњои илмии профессорї ва дотсентиро ба он шањрвандони давлатњои
хориљї низ додан мумкин аст, ки барои тадќиќи корњои илмї-педагогї ва илмї дар
муддати дуру дароз ба муассисањои таълимии олї ва муассисањои таълимии такмили
ихтисоси Љумҳурии Тољикистон (муовфиќи созишнома) даъват шуда ва њуљљатњои
аттестатсионии пешнињодгашта ба талаботи Низомномаи мазкур мувофиќ аст.
4. Танзими додани аттестатњои профессорї ва дотсентї
4.1. Ќарори Вазорати маорифи Федератсияи Росиия оид ба додани унвонии
илмии профессор ё дотсенти кафедра ва профессор ё дотсент аз рўи ихтисос ба
кормандони илмию педагогї ва илмии Љумҳурии Тољикистон аз рўзи ќабули он
амалї мегардад.

4.2. Мўњлати баррасии њуљљатњои аттестатсионии унвонљўйњои дорандаи
дараљаи илмї бояд аз шаш моњ зиёд набошад.
4.3. Дар мавриди гумм кардани аттестат оид ба унвони илмї нусхаи дуюми
онро додан мумкин аст.
Дар њолатитаѓйир додани номи хонаводагї, ном ва номи падар бо талаби
соњиби аттестат (аз њисоби маблаѓи соњиби аттетстат) аттестати дигар додан мумкин
аст.
4.4. Тартиби танзими додани аттестат ва дубликати он аз љониби Вазорати
маорифи Федератсияи Росиия муќаррар карда мешавад.
5. Мањрум кардан аз унвонњои илмї ва аз нав барќарор
кардани онњо
5.1. Агар ба ин ё он шахс унвонњои илмии дотсент, профессори кафедра ё
дотсент, профессор аз рўи ихтисос сањван дода шуда бошад, бо пешнињоди шўрои
илмї ва Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон, Вазорати маорифи Федератсияи
Росиия метавонад онњоро аз ин унвонњо мањрум созад.
Ќарори Вазорати маорифи Федератсияи Россия оид ба мањрум кардан аз
унвони илмї чун ќоида дар асоси дархости шўрои илмии ин унвонро дода ва
пешнињоди Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон ќабул карда мешавад.
Вазорати Федератсияи Россия чун ќоида, дар асоси дархости шўрои илмї ва
ешнњоди Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон, унвонњои илмии (дотсент ва
профессории) ашхоси аз ин увонњо мањрумшударо метавонад аз нав барќарор кунад.
5.2. Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон ва Шўрои илмї (илмї-техникї)
пешнињоди додани унвонњои илмиро пас аз овоздињии махфии муќаррарсохта ќарор
ќабул менамоянд.
Љаласаи шўрои илмї (илмї-техникї) ваќте доир мегардад, ки агар дар он на
камтар аз се ду њиссаи њайати шўрои илмї иштирок дошта бошад. Ќарори шўрои
илмї оид ба масъалаи додани унвонњои илмї (мањрум намудан аз унвони илмї ва
барќарор намудани унвони илмї) ваќте мусбат њисобида мешавад, ки он на камтар
аз се ду њиссаи аъзои шўрои илмї (аз шумораи умумии аъзои дар шўро
иштирокдошта) овоз дода бошанд.
Масъалањои асоснок будан ва набудани ќаори шўрои илмї дар бораи додани
унвони илмї, ки зиёда аз дањ Сол пештар ќабул шудаанд, баррасї намешаванд.
5.3. Тартиби баррасии масъалањо оид ба мањрум кардан (аз нав барќарор
кардан)аз унвонњои илмии профессорї ва дотсентї аз љониби Вазорати маорифи
Љумҳурии Тољикистон ва Вазорати маорифи Федератсияи росиия муќаррар карда
мешавад.
6. Баррасии шикоятњо
6.1. Шикоятњо аз болои ќарори Вазорати маорифи Федератсияи Россия ва
Комиссияи аттестатсионии олии (ВАК-и) Вазорати маорифи Федератсияи Россия оид
ба додан, мањрум намудан, аз нав барќарор кардани унвонњои илмї ба кормандони
илмї-педагогї ва илмї аз нав аттестатсия кардани онњо ба Вазорати маорифи
Федератсияи Россия ё ба Комиссияи аттетстатсионии олии (ВАК-и) Вазорати
маорифи Федератсияи Россия дар муддати на камтар аз ду моњи баъди ќабули
ќарори мазкур равона карда мешавад.
Дархости навро оид ба додани унвони илмї аз љониби шўрои илмї (илмїтехникї) ва пешнињоди Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон на пештар аз як
соли пас аз ќабули ќарор оид ба рад кардани додани ин унвон мумкин аст.

Шарти њатмии такроран пешнињод кардани дархост оид ба додани унвони
илмии профессори кафедра ё профессор аз рўи ихтисос тайёр намудани шогирдони
нав ё корњои илмии нави нашршудаи унвонљўйњо мебошад.
Шарти њатмии такроран пешнињод кардани доархост оид ба додани унвони
илмии дотсенти кафедра ва дотсентї аз рўи ихтисос мављудияти корњои нави илмї ва
таълимї-методии нашршуда мебошад.
6.2. Тартиби барраси апеллятсияњоро Вазорати маорифи Федератсияи Россия
муќаррар менамояд.
6.3. Масъалањо дар бораи додан ва мањрум намудани (аз нав барќарор
кардани) унвонњои илмї дар нашрияњои Вазорати маорифи Федератсияи Россия,
Вазорати маорифи Љумҳурии Тољикистон ва Комиссияи олии аттестатсионии (ВАКи) Вазорати маорифи Федератсияи Россия нашр карда мешаванд.

