Бо ќарори мушовараи Вазорати
маориф ва илми Љумњурии
Тољикистон
аз «_29_»__06__ соли 2016, №__9/41__
тасдиќ карда шудааст
Низомномаи намунавии
Шeрои олимони љавони муассисањои тањсилоти олии касбии
Љумњурии Тољикистон
1. Муќаррароти умумї
1.1. Низомномаи намунавии мазкур дар асоси 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 намунавии
муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон» ва санадњои
дигари меъёрии њуќуќии соњаи маориф ва илм тањия гардида, тартиби
фаъолияти Шeрои олимони xавони муассисањои тањсилоти олии касбии
Љумњурии Тољикистонро муайян менамояд.
1.1.
Шeрои олимони xавони муассисаи тањсилоти олии касбї
сохтори машваратb ба ҳисоб рафта, бо мақсади пешбурд ва фаъолона
иштирок намудани олимони xавон дар корњои илмї-тањќиќотии муассисаи
тањсилоти олии касбї, қабул намудани қарорҳои стратегї ва фаврї оид ба
дастгирии олимони љавон таъсис меёбад.
1.2.
Шeрои олимони xавон ташкилоти xамъиятии назди муассисаи
тањсилоти олии касбї буда, аз намояндагони тамоми сохторњои ин
муассиса ташкил меёбад.
1.3.
Ба ҳайати Шeрои олимони xавон метавонанд магистрҳо,
докторантњо аз рўи ихтисос (аспирантон), инчунин асистентон, саромўзгорон
ва устодони дорои унвону дараљањои илмии то синни 35-сола дохил шаванд.
1.4.
Шeрои олимони xавон ташкили фаъолияти умумии олимони
xавон ва њамоњангсозии фаъолияти онњоро таъмин мекунад.
1.5.
Шeрои олимони xавон фаъолияти худро дар асоси қонунҳои
амалкунандаи Xумҳурии Тоxикистон, санадњои меъёрии њуќуќии соњаи
маориф ва илм, санадҳои меъёрии њуќуќии муассисаи тањсилоти олии
касбї, дар асоси принсипњои ихтиёрb, баробарҳуқуқии аъзоёни он ва
худидоракунb ба роњ мемонад.
1.6.
Шeрои олимони xавон аз рeи масъалаҳои фаъолияти худ бо
Шeрои олимони муассисаи тањсилоти олии касбї, созмонњои xамъиятb ва
тамоми сохторњои муассиса ҳамкорb менамояд.
1.7.
Тамоми намудњои фаъолияти Шeрои олимони xавон, ки барои
амалї намудани мақсад ва вазифаҳои дар Низомномаи мазкур муайяншуда
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равона шудааст, аз ҳисоби шахсони њуќуќї ва воќеї, ки барои амалисозии
мақсад ва вазифањои Шўро ҳавасманд мебошанд, аз xумла, аз њисоби восита
ва маблаѓҳои аз љониби муассисаи тањсилоти олии касбї људошуда сурат
мегирад.
1.8.
Шeрои олимони xавон шахси њуќуќї набуда, суратҳисоби
мустақил надорад ва наметавонад ҳуқуқ ва уҳдадориҳои моликиятї ва
ѓайримоликиятиро ба зимма гирад.
2.Маrсад, вазифа ва самтњои фаъолияти Шeрои олимони xавон
2.1.Маrсади асосии Шeрои олимони xавон рушди касбии олимони
xавон, мутта{ид намудани неруи он{о барои коркард ва њалли масъала{ои
афзалиятноки илмb, инкишофи фаъолияти инноватсионии олимони xавон,
баландбардории сат{и илмию касбb ва ба пуррагї амалї гардонидани
имконият{ои эxодии онњо мебошад.
2.2.Вазифа{ои Шeрои олимони xавон аз ин{о иборатанд:
 фаро{ам овардани шароит барои инкишофи фаъолияти илмbтањrиrотb ва инноватсионии олимони xавон ва кeмак намудан ба рушди
касбии он{о;
 мутта{ид намудани нерўи олимони xавон барои {алли масъла{ои
афзалиятноки илмb;
 ташкил ва гузаронидани конференсияњо, семинарњо, симпозиумњо
ва дигар чорабинињои илмї, ки дар он{о метавонанд тамоми олимони
xавони муассисаи тањсилоти олии касбї ширкат намоянд;
 кўмак расонидан ба рушди алоrањои бевоситаи олимони xавон дар
ташкил намудани корњои комплексии илмb-тањrиrотї;
 тањия ва дастгирї намудани таъсиси манбаи иттилоотии
умумидонишгоњb оид ба тањrиrот{ои илмb ва чорабини{ое, ки аз љониби
муассисаи тањсилоти олии касбї ва инчунин ташкилот{ои хориxb
гузаронида мешаванд;
 рушди робитањо бо шeро{ои олимони xавони дигар муассисањои
тањсилоти олии касбї, ташкилот{ои таълимb ва муассиса{ои илмbтањrиrотb ва мактаб{ои дигари илмии Xум{урии Тоxикистон ва хориxи
кишвар;
 љустуљў ва амалисозии шакл{ои муосиру инноватсионии фаъолияти
олимони xавон;
 xамбаст ва па{н намудани таxрибаи мусбати корњои илмии
сохторњои гуногуни муассисаи тањсилоти олии касбї ва инчунин
ташкилот{ои миллї ва хориxb;
 гузаронидани чорабини{о барои xалби хонандагону донишxeён
муассисањои тањсилоти умумї, ибтидої, миёна ва олии касбї ба илм ва
мусоидат ба оммависозии илм;
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 иљрои чорабинињои дигар дар самти бе{буди шароити зист, ме{нат
ва ташкили фароuати олимони xавони муассисаи тањсилоти олии касбї.
2.3. Самт{ои асосии фаолияти Шeрои олимони xавон аз ин{о иборат
аст:
 тањия намудани номгўи масаъла{о оид ба фаъолияти олимони xавон
барои rабул намудани rарор{о дар сат{и раёсат ва Шeрои олимони
муассисаи тањсилоти олии касбї;
- иттилоъ додан ба олимони љавон оид ба барномаҳои илмї,
фондҳо, фармоишгарони эҳтимолии маҳсулоти илмию техникї, ташкил
ва гузаронидани конференсияњо, семинарњо, симпозиумњо ва дигар
чорабинињои илмї, ки аз тарафи муассисаҳои илмї ва муассисањои
тањсилоти олии касбии Љумҳурии Тољикистон ва кишварҳои хориљї
гузаронида мешаванд;
- ташкил кардани ҳамкорї ва робитањо байни Шўрои олимони
љавон ва љомеаи илмии донишљўён, деканатҳо, кафедраҳо, шуъбаҳои
магистратура, докторантура аз рўи ихтисос (аспирантура) ва
докторантура, инчунин Шўрои олимони муассисаи тањсилоти олии
касбї;
- гузаронидани озмуни солонаи корҳои илмии олимони љавони
муассисаи тањсилоти олии касбї;
- тартиб додани лоиҳаҳои ташаббускоронаи илмї-тањқиқотии
байнифаннї;
- амалї намудани ҳамкорї бо иттиҳоди олимони љавони Љумҳурии
Тољикистон, Шўроҳои олимони љавони муассисањои тањсилоти олии
касбии Љумҳурии Тољикистон ва дигар ташкилотҳои љамъиятї бо
мақсади гузаронидани чорабиниҳои муштарак, муҳайё кардани шароит
барои робитаҳои мутақобилан судманд ва лоиҳаҳои ҳамгиро;
- тарғиби дастовардҳои илмии олимон ва мутахассисони љавони
муассисаи тањсилоти олии касбї, имкониятҳои истифодаи онҳо дар
шароити муносибатҳои бозорї ва ѓайра.
3. Сохтори ташкилї ва идоракунии Шўрои олимони љавон
3.1. Мақоми олии Шўрои олимони љавон маљлиси умумї мебошад.
Маљлиси умумї на камтар аз як маротиба дар як сол, чун қоида, дар рўзи
ифтитоҳи конфронси илмии олимон ва мутахассисони љавон гузаронида
мешавад. Маљлиси умумї салоњиятнок њисобида мешавад, агар дар кори
он на камтар аз нисфи аъзои ҳайати Шўрои олимони љавон иштирок
намоянд. Ба салоҳияти фавқулоддаи маљлиси умумї дохил мешаванд:
- қабули қарор дар бораи азнавташкилдињї ё барњамдињии Шўрои
олимони љавон;
- ворид намудани тағйироту иловаҳо ба Низомномаи Шўрои
олимони љавон;
- интихоб ва тасдиқи раис, муовини раиси Шўрои олимони љавон;
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- тасдиқи ҳисоботи Шўрои олимони љавон оид ба корҳои
иљрошуда;
- тасдиқи нақшаи солонаи кори Шўрои олимони љавон.
3.2. Ба фаъолияти Шўрои олимони љавон раис роњбарї менамояд,
ки аз тарафи маљлиси умумї ба муҳлати ду сол интихоб карда мешавад.
Раис фаъолияти худро тибқи Низомномаи мазкур ва санадњои аз тарафи
маљлиси умумии Шўрои олимони љавон қабулшуда, ҳамчунин дар асоси
қарорҳои мақомоти роҳбарикунандаи муассисаи тањсилоти олии касбї
ба роҳ мемонад. Раис ба Шўрои олимони љавон дар қисми истифодаи
мақсадноки маблағҳои ба Шўро пешниҳодшуда ва мувофиқати
фаъолияти Шўро ба мақсадҳои эълоншуда ҳисоботдињанда мебошад.
3.3. Шўрои олимони љавон аз тарафи Маљлиси умумии олимони
љавон ташкил карда мешавад. Шўрои олимони љавон аз раис, муовини
раис, котиб ва масъулони кори Шўро дар факултетњо иборат аст.
Шумора ва њайати Шўрои олимони љавонро Маљлиси умумии олимони
љавони муассисаи тањсилоти олии касбї муќаррар мекунад. Њангоми
зарурат ба њайати Шўро имкон дорад, ки масъулини њалли масъалањои
мушаххас ворид карда шаванд. Њуќуќи пешнињод кардани номзадњоро
иштирокчиёни маљлис ва шахсони мансабдори муассисаи тањсилоти
олии касбї – ректор, муовини ректор оид ба корњои илмї, деканњо,
муовинони деканњо оид ба корњои илмї доранд. Раиси Шўрои олимони
љавон бо фармоиши ректор тасдиќ карда мешавад. Њангоми зарурат
Шўрои олимони љавон ба њайати худ аъзои навро љалб карда метавонад.
Маљлиси умумии Шўрои олимони љавон дар сурати иштирок доштани
на камтар аз нисфи њайат дар кори он салоњиятдор њисобида мешавад.
3.4. Раиси Шўрои олимони љавон ба њайати Шўрои илм ва
инноватсияи муассисаи тањсилоти олии касбї дохил мешавад ва ба
муовини ректор оид ба фаъолияти илмї-тањќиќотї ва инноватсионї
њисобот медињад. Муовини раиси Шўрои олимони љавон ба раис ва дар
сурати њозир набудани он ба муовини ректор оид ба фаъолияти илмїтањќиќотї ва инноватсионї њисобот медињад. Аъзои Шўрои олимони
љавон, масъулини кори Шўро дар факултетњо ба муовини декан оид ба
корњои илмї њисобот медињанд. Номзадии масъулини кори Шўрои
олимони љавон дар факултетњо аз њисоби олимон ва мутахассисони
љавон, ки фаъолона ба тањќиќотњои илмї машѓуланд, таљрибаи
пешбурди корњои илмиро доро буда, дар факултетњо нуфуз доранд,
пешбарї карда мешавад.
3.5. Аъзои Шўрои олимони љавон њуќуќ доранд, ки барои
амалисозии маќсадњои Шўро маќомоти доимамалкунанда ва
комиссияњоро барои њалли вазифањои мушаххаси зерин ташкил дињанд:
- комиссияи экспертї љињати ташхис ва таќризи корњои илмии
анљомёфта ва ёрии машваратї;
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- шўрои тањриру нашр барои ќабули ќарор оид ба нашри
натиљањои тањќиќот дар нашрияњои муассисаи тањсилоти олии касбї;
- комиссия оид ба масъалањои иљтимої ва ѓ.
3.6. Аъзои Шўрои олимони љавон метавонанд ба маќомоти
доимамалкунанда ва комиссияњо (чун ќоида дар асосњои љамъиятї)
мутахассисони соњибтаљрибаро новобаста аз синну сол љалб намоянд.
Раиси Шўрои олимони љавон њуќуќ дорад, ки ба ректор дар бораи
дастгирии молиявии мутахассисоне, ки дар маќомоти доимии Шўрои
олимони љавон кор мекунанд, тибќи муќаррароти пешбининамудаи
ќонунгузории Љумхурии Тољикистон тавсияњо пешнињод кунад.
3.7. Њайати Шўрои олимони љавон бо фармоиши ректори
муассисаи тањсилоти олии касбї тасдиќ карда мешавад.
3.8. Бо ќатъ шудани уњдадорињои Шўрои олимони љавон њайати
нави Шўро ташкил карда мешавад. Шўрои ќаблї вазифадор аст, ки дар
муддати се моњ то анљоми ўњдадорињои худ љихати интихоби Шўрои
нави олимони љавон маљлиси умумиро даъват намояд.
4. Њуќуќ ва вазифањои аъзои Шўрои олимони љавон
4.1. Уњдадорињои аъзои Шўрои олимони љавон
4.1.1. Раиси Шўрои олимони љавон вазифадор аст:
- кори Шўрои олимони љавонро њамоњанг созад;
- иљрои ќарорњои Шўрои олимони љавонро назорат намояд;
- масъалахои фаъолияти Шўрои олимони љавонро бо роњбарияти
муассисаи тањсилоти олии касбї њамоњанг созад;
- оид ба фаъолияти худ њисобот дињад.
4.1.2. Муовини раиси Шўрои олимони љавон вазифадор аст:
- дар њолати набудани раис ўњдадорињои ўро иљро намояд;
- фаъолияти Шўрои олимони љавонро ба танзим дарорад.
4.1.3. Аъзои Шўрои олимони љавон вазифадоранд:
- талаботи Низомномаи мазкурро оид ба Шўрои олимони љавон
риоя намоянд;
- дар љаласањои Шўрои олимони љавон иштирок намоянд, иљрои
уњдадорињои худро бевосита таъмин созанд;
- иљрои ќарорњои Шўрои олимони љавонро зери назорат гиранд ва
онњоро иљро намоянд;
- бо дигар зерсохторњои муассисаи тањсилоти олии касбї дар
робита бошанд;
- ба ноиби ректор оид ба фаъолияти илмї-тањќиќотї њисоботи соли
сипаришударо оид ба корњои иљронамудаи Шўрои олимони љавони
муассисаи тањсилоти олии касбї пешнињод намоянд.
4.2. Аъзои Шўро њуќуќ доранд:
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- барномањоро оид ба сиёсати љавонон дар муассисаи тањсилоти
олии касбї мураттаб сохта, барои муњокима ва тасдиќ пешнињод
намоянд;
- ба барномањои баррасишаванда таѓйироту иловањо дохил
намоянд;
- дар самтњои асосии фаъолияти Шўрои олимони љавон иштирок
намоянд, њама гуна масъалањои Шўрои олимони љавонро муњокима
намоянд ва барои бењтар шудани фаъолияти он пешнињодњои худро
манзур намоянд;
- дар тамоми чорабинињои Шўрои олимони љавон иштирок
намоянд;
- наќшањои баргузории конференсияњо, семинарњо, симпозиумњо ва
дигар чорабинињои илмии олимони љавон ва њайати кумитаи тадорукоти
онњоро тасдиќ намоянд;
- ахбори њайати кумитаи тадорукотро оид ба рафти тайёрии
гузаронидани конференсияњо, семинарњо, симпозиумњо ва дигар
чорабинињои илмии олимони љавон шунаванд;
- маводњои илмии олимони љавонро барои иштирок дар озмунњои
гуногун дар Љумњурии Тољикистон ва кишварњои хориљї пешнињод
кунанд ва миќдори иштирокчиён ва гуруњи кориро муайян созанд.
 мавод барои иштироки олимони ҷавонро дар намоишгоҳҳо аз рўи
самтњои муайяни илм баррасї ва пешниҳод намоянд;
 дар озмунњо миёни олимони ҷавон барои корњои беҳтарин ва
баррасии маводи воридшуда иштирок кунанд;
 ба роҳбарияти муассисаи тањсилоти олии касбї дар шахси ректор,
муовини ректор оид ба фаъолияти илмї-тадќиќотї оид ба масъалањои
зерин тавсияњо пешнињод созанд: дар бораи њавасмандсозии олимони
љавон барои нишондињандањои олї дар корҳои илмї; оид ба расонидани
кӯмаки молиявї ба муҳаққиқон, таълимгирандагон ва дигар довталабони
љавон; оид ба фароҳам овардани шароити мусоид барои амалї намудани
лоиҳаҳои тањқиқотї; оид ба ташкили ҳамкорї бо олимони љавони
муассисаҳои тањсилоти олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон ва
кишварҳои хориљї; љињати таъмини љойҳои корї барои олимони љавон
бо маќсади дифои рисолањои илмї; дар бораи тавсияи олимони љавони
умедбахш барои тањсил дар докторантура аз рўи ихтисос (аспирантура),
докторантура ва ѓ.;
 ахбори мутахассисони љавонро, ки таљрибаомўзии илмиро хатм
кардаанд, шунаванд;
 ихтиёран аз узвияти Шўрои олимони љавон дар асоси аризаи
хаттї хориљ шаванд.
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4.3. Љаласањои навбатии Шўрои олимони љавон дар мўњлатњои
муќарраркардаи қарори Шўро на камтар аз як бор њар семоња бо тартиб
додани суратљаласа баргузор карда мешаванд. Аъзои Шўрои олимони
љавон барои вайрон кардани муќаррароти низомномаи мазкур, инчунин
барои амалҳое, ки эътибори Шўроро паст мекунанд, аз узвияти Шўро
хориљ карда мешаванд. Қарор дар бораи хориљсозї аз узвияти Шўрои
олимони љавонро раёсати муассисаи тањсилоти олии касбї метавонад
мавриди баррасї ќарор дињад.
5.Назорати фаъолияти Шўрои олимони љавон
5.1. Назорати фаъолияти Шўрои олимони љавон аз љониби
муовини ректор оид ба фаъолияти илмї бурда мешавад.
5.2. Муовини ректор оид ба фаъолияти илмї на камтар аз як
маротиба дар як сол санљиши фаъолияти Шўрои олимони љавонро
анљом медињад. Санљиши ѓайринаќшавии фаъолияти Шўрои олимони
љавон бо қарори ректори муассисаи тањсилоти олии касбї ё бо
ташаббуси худи Шўро сурат мегирад. Дар рафти санљиш Шўрои
олимони љавон бояд дар шакли хаттї оид ба кори дар тўли солҳои
гузашта анљомдодааш ҳисобот пешниҳод намояд.
6.Тартиби тасдиқи Низомномаи Шeрои олимони љавони муассисањои
тањсилоти олии касбї ва воридсозии тағйироту иловањо ба он
6.1. Низомномаи Шўрои олимони љавон баъди тасдиқ аз љониби
ректори муассисаи тањсилоти олии касбї қувваи ҳуқуқї пайдо мекунад.
6.2. Тағйироту иловаҳо ба Низомномаи Шўрои олимони љавон
дар асоси талаботи Низомномаи мазкур бо қарори Шўрои олимони
муассисаи тањсилоти олии касбї ворид карда шуда, аз тарафи ректор
тасдиқ карда мешаванд.
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