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Ба таври истисно, барои ишғоли вазифаи мудири кафедраи «Тарбияи 
ҷисмонӣ» омӯзгорони бедараҷа ва унвони илмие, ки унвонҳои фахрӣ ва ё корҳои 
илмӣ ва таълимию методӣ доранд, танҳо барои як мӯҳлат иҷозат дода мешаванд. 

Собиқаи илмӣ ва педагогии довталаб барои ишғоли вазифаи холии мудири 
кафедра бояд на кам аз 5 сол буда, равия ва ихтисоси базавӣ ё шифри тахассусии 
дараҷа ва унвони илмиаш ба самти фаъолияти кафедра мувофиқ бошад. 

1.6. Профессори кафедра. Ба вазифаи профессори кафедра, ба муддати 5 
сол шахсе интихоб карда мешавад, ки таҳсилоти олӣ ва собиқаи кори илмӣ ва 
педагогии 10 сола дорад, ки аз он на камтар аз 5 солаш дар муассисаи таҳсилоти 
олии касбӣ мебошад, дорои дараҷаи доктори илм аз рӯи равияи кафедра ва 
соҳиби унвони дотсент бошад. 

Равия, ихтисоси базавӣ ё шифри тахассусии дараҷа ва унвони илмии 
довталаб бояд ба самти фаъолияти кафедра мувофиқ бошад. 

Дар озмун барои ишғоли вазифаи холии профессори кафедра шахсоне 
иштирок менамоянд, ки то рӯзи эълони озмун, дар 5 соли охир, муаллиф ва ё дар 
ҳаммуаллифӣ 1 китоби дарсӣ ё маводи таълимӣ (аз рӯи фанҳои кафедра), 
2 дастурамали таълимию методӣ, 1 монография (бобҳои монография) ва ё 
3 мақолаҳои илмиро дар маҷаллаҳои тақризӣ ба чоп расонидааст, таҳти 
роҳбариаш 1 нафар аспирант ё унвонҷӯ рисолаи худро дифоъ намуда, 1 нафари 
дигар кори илмии худро иҷро намуда истодааст.  

1.7. Дотсенти кафедра. Ба вазифаи дотсенти кафедра, ба муддати 5 сол 
шахсе интихоб карда мешавад, ки ихтисоси базавиаш ё шифри тахассусии дараҷа 
ва унвони илмиаш ба самти фаъолияти кафедра мувофиқ буда, дорои собиқаи 
илмӣ ва педагогии 5 сола, ки аз он на камтар аз 3 солаш дар муассисаи таҳсилоти 
олии касбӣ ва соҳиби дараҷаи доктор ё номзади илм бошад.  

Ба таври истисно ба вазифаи дотсенти кафедра мутахассисони 
баландихтисоси истеҳсолот ва омӯзгорони дорои собиқаи калони кории илмӣ-
педагогӣ ва амалӣ (на кам аз 10 сол) ва инчунин ходимони калони илмии 
пажуҳишгоҳҳои илмӣ-таҳқиқотӣ интихоб шуда метавонанд. 

Ба озмун барои ишғоли вазифаи холии дотсенти  кафедра шахсоне роҳ дода 
мешаванд, ки то рӯзи эълони озмун, дар 5 соли охир, муаллиф ё ҳаммуаллифи 
1 китоби дарсӣ ва ё на кам аз 2 дастурамали таълимию методӣ,  ки нашр шудаанд, 
1 монография (бобҳои монография) ва ё 3 мақолаҳои илмӣ дар маҷалаҳои 
тақризӣ ва 2 фишурдаи (тезис)  баромадҳо дар семинару конференсияҳо бошанд. 

1.8. Барои ишғоли вазифаи дотсенти кафедраи «Тарбияи чисмонӣ», ба 
мудати 5 сол мутахассисони соҳаи варзиш интихоб мегарданд, ки кори таълимӣ-
методӣ ва илмӣ дошта, курси лексия ва дигар дарсҳоро ба дараҷаи баланди касбӣ 
мегузаронанд ва инчунин дар мавриди иштирок дар озмун: 

а) дорандаи унвони фахрии Ҷумҳурии Тоҷикистон ё собиқ Шуравӣ 
(корманди фахрии соҳаи варзиш ё мураббии хизматнишондода) бошанд; 

- то рӯзи эълони озмун на кам аз 5 сол собиқаи кори педагогӣ дар 
мактабҳои олӣ  дошта бошанд; 

- дар 5 соли охир, муаллифи (ҳаммуаллифи) китоби дарсӣ (маводи методӣ) 
ё як ҷоизадори бозиҳои Олимпӣ, ҷаҳонӣ, Осиёӣ ва ё Ҷумҳурии Тоҷикистонро 
тайёр намудаанд; 
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- муаллифи (ҳаммуаллифи)  монография (бобҳои монография) ва ё 2 кори 
илмӣ, ки  дар муддати 5 соли охир аз нашр бароварда шудаанд; 

б) дорандаи унвони устоди хизматнишондодаи варзиши Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, собиқ Шуравӣ, устоди варзиши дараҷаи байналхалқӣ ё устоди 
варзиш бошад. 

1.9. Муаллими калон. Ба вазифаи муаллими калони кафедра, ба муддати 
5 сол шахсе интихоб карда мешавад, ки таҳсилоти олӣ ва собиқаи кори илмӣ ва 
педагогии на кам аз панҷ сол ва ё дараҷаи номзади илм дошта бошад. 

Равия, ихтисоси базавӣ ё шифри тахассусии дараҷа ва унвони илмии 
довталаб бояд ба самти фаъолияти кафедра мувофиқ бошад. 

Ба озмун барои ишғоли вазифаи муаллими калони кафедра бори аввал 
шахсоне иштирок менамоянд, ки то рӯзи эълони озмун, дар 5 соли охир, муаллиф 
ё ҳаммуаллифи 1 дастурамали таълимию методӣ, 1 мақолаи илмӣ  ва 2 фишурдаи 
(тезис) баромадҳо дар семинару конференсияҳо бошанд. 

Дар мавриди такроран иштирок намудан дар озмун ба вазифаи муаллими 
калон шахсоне роҳ дода мешаванд, ки то рӯзи эълони озмун, дар 5 соли охир 
муаллиф ё ҳаммуаллифи 2 дастурамали таълимӣ-методӣ бошад, 2 мақолаи илмӣ 
ва 2 фишурдаи баромадҳо (тезис) дар семинару конференсияҳоро ба чоп 
расонида бошанд. 

1.10. Ассистенти кафедра. Ба вазифаи ассистенти кафедра, ба муддати 5 
сол шахсе интихоб карда мешавад, ки дорои таҳсилоти олии касбӣ (ва ё 
аспирантураро хатм карда бошад) аз рӯи тахассуси ба самти таълимӣ – илмии 
факултет ва ё кафедра мувофиқ буда, дарсҳоро дар сатҳи баланд гузаронад. 

Равия, ихтисоси базавӣ ё шифри тахассусии дараҷаи илмии довталаб бояд 
ба самти фаъолияти кафедра мувофиқ бошад. 

Ассистентоне, ки ҳамчун мутахассиси ҷавон мувофиқи тақсимот дар 
кафедра фаъолият доранд ва бори аввал дар озмуни ишғоли вазифаи ассистенти 
кафедра иштирок менамоянд, бояд то рӯзи эълони озмун муаллиф ё 
ҳаммуаллифи 1 мақолаи илмӣ ё 1 фишурдаи (тезис) баромадҳо дар семинару 
конференсияҳо бошанд.  

Ҳангоми маротиба дуюм ва зиёда ба ин вазифа интихоб шудан, муаллиф ё 
ҳаммуаллифи 1 мақолаи илмӣ ва 2 фишурдаи (тезис) баромадҳо дар семинару 
конференсияҳо бошад, дар ҳамкорӣ ду кори озмоишӣ (ба истиснои кафедраҳое, 
ки барои фанҳои таълимиашон, корҳои озмоишӣ пешбинӣ нашудааст) таҳия 
намуда бошад, ки дар ҷараёни таълим истифода мешаванд. 

1.11. Ҳангоми тақсим шудани кафедра, то баргузории озмуни навбатӣ 
иҷрои вазифаи мудирони кафедраҳо бо фармоиши ректор бар уҳдаи яке аз 
омӯзгорони штатии кафедраҳои мазкур вогузор карда мешавад. 

1.12. Довталабоне, ки дар давраи эълони озмуни ишғоли вазифаҳои холии 
ҳайати профессорону омӯзгорон муҷозоти интизомӣ доранд, барои иштирок дар 
озмун роҳ дода намешаванд. 

2. Эълон дар бораи озмун 

2.1. Тибқи талаботҳои санадҳои меъёрии муассисаҳои таҳсилоти олии 
касбӣ, бо пешниҳоди идораи таълимию методии Донишгоҳ барои ишғоли 
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вазифаҳои холии ҳайати профессорону омӯзгорони ДТТ ба номи 
акад. М.С.Осимӣ дар васоити ахбори омма эълон ҷой дода мешавад. 

2.2. Муҳлати қабули аризаҳо барои иштирок дар озмуни ишғоли вазифаҳои 
холии ҳайати профессорону омӯзгорон на дертар аз 30 рӯзи тақвимӣ аз рӯзи 
эълон муқаррар карда мешавад.  

2.3. Қабули ариза ва ҳуҷҷатҳо тавассути шуъбаи бақайдгирии ҳуҷҷатҳои 
Донишгоҳ ба роҳ монда мешавад. 

2.4. Дар ҳолати риоя нашудани мӯҳлатҳои муқарраргардида, аризаи 
довталаб баррасӣ карда намешавад. 

3. Ташкили кори комиссияи эспертӣ 

3.1. Барои баррасии ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида ва тавсия ба ишғоли 
вазифаҳои холии ҳайати профессорону омӯзгорон, аз ҷониби Шӯрои олимони 
Донишгоҳ комиссияи экспертӣ таъсис дода шуда, шумора, ҳайат ва мӯҳлати 
ваколати он муайян гардида, бо фармоиши ректор тасдиқ карда мешавад. 

3.4. Комиссияи экспертӣ ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардидаро дар доираи 
талаботи санадҳои меъёрию ҳуқуқӣ таҳлил намуда, тавсияҳои худро ба Шӯрои 
олимони Донишгоҳ пешниҳод менамояд. 

3.5. Новобаста аз тавсияи комиссияи экспертӣ ҳуҷҷатҳои довталаб дар 
Шӯрои олимон баррасӣ карда мешавад. 

4. Қабул ва баррасии ҳуҷҷатҳои довталабон 

4.1. Довталабон барои ишғоли вазифаҳои холии ҳайати профессорону 
омӯзгорон ба номи ректори Донишгоҳ дар мӯҳлати муқарраргардида ариза 
пешниҳод менамоянд.  

Барои довталабони беруна, бо ариза дар ҷузъдони алоҳида ҳуҷҷатҳои зерин 
замима карда мешаванд: 

 -варақаи шахсӣ; 
 -шарҳи ҳол; 
 -нусхаи диплом дар бораи таҳсилоти олии касбӣ, дараҷаи академӣ ва илмӣ, 

шаҳодатнома дар бораи унвони илмӣ, ки бо тартиби муайянгардида тасдиқ карда 
шудаанд; 

 -рӯйхати корҳои илмӣ ва таълимӣ-методӣ; 
 -тавсифнома аз ҷойи кори охирин; 
 -нусхаи дафтарчаи меҳнатӣ. 

4.2. Барои довталабоне, ки дар ДТТ ба номи акад. М.Осимӣ фаъолият 
мекунанд ба ариза руйхати корҳои илмӣ ва таълимӣ-методӣ замима карда 
мешавад.  

4.3. Маҷмӯи ҳуҷҷатҳои довталабон бо имзои ректор ва котиби Шӯрои 
олимон ба факултети мувофиқ барои баррасӣ фиристода мешавад.  

Ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида дар ҷаласаи кафедраи мувофиқ дида 
баромада шуда, ба Шӯрои олимони факултет барои баррасӣ ва қабули қарорҳои 
дахлдор, ирсол карда мешаванд. 

Дар ҳолати интихоби мудири кафедра, ҷаласаи кафедраро декани факултет 
ва ё муовини ректор оид ба таълим мегузаронад. 



6 

4.4. Шахсоне, ки дар озмун иштирок менамоянд, дар ҷаласаи кафедра оид 
ба фаъолияти илмӣ ва педагогии худ ҳисобот медиҳанд. 

Бо мақсади натиҷагирӣ ва хулосабарорӣ декани факултет ё мудири 
кафедраи дахлдор аз иштирокаш дар машғулиятҳои санҷишии ассистент, 
муаллими калон дар Шӯрои олимони факултет маълумот медиҳад. 

4.5. Кафедра нисбат ба ҳар як номзад бо овоздиҳии кушод ва ё пинҳонӣ 
хулосаи мувофиқ мебарорад, ки он дар намуди иқтибос аз суратҷаласаи маҷлис 
ба Шӯрои олимони факултети дахлдор пешниҳод мешавад.  

Хулосаи кафедра дар сурате пазируфта мешавад, ки агар дар ҷаласаи он на 
кам аз 2/3 ҳиссаи омӯзгорони штатии кафедра иштирок дошта бошанд. 
Омӯзгорони ҳамкор ва лаборанту кормандони ёрирасон дар овоздиҳӣ иштирок 
наменамоянд. 

4.6. Шахсоне, ки унвони илмӣ (профессор, дотсент) доранд, инчунин 
довталабон барои ишғоли вазифаи муаллими калон ва ассистенти кафедра дар 
Шӯрои олимони факултет интихоб мешаванд. 

Ҳуҷҷатҳои довталабон барои ишғоли вазифаҳои ассистент ва муаллими 
калон дар Шӯрои олимони факултет баррасӣ гардида, бо овоздиҳии кушод ва ё 
пинҳонӣ қарорҳои дахлдор қабул карда мешавад. 

Дар асоси қарорҳои қабулгардида, иқтибос аз суратҷаласаи Шӯрои 
олимони факултет ва ҳуҷҷатҳои замимашуда бо гузориши муфассали декани 
факултет ба раёсати Донишгоҳ барои ба имзо расонидани қарордод пешниҳод 
карда мешавад.  

4.7. Интихоб ба вазифаи мудири кафедра, инчунин барои сазовор гаштан 
ба унвони профессор ва дотсенти кафедра дар Шӯрои олимони Донишгоҳ 
гузаронида мешавад. 

Шӯрои олимони факултет дар асоси хулосаи кафедра, ҳуҷҷатҳои 
довталабонро барои ишғоли вазифаҳои мудири кафедра, профессор ва дотсент 
барои ҳар як номзад бо овоздиҳии пинҳонӣ баррасӣ намуда, хулосаи ниҳоии онро 
дар намуди иқтибос аз суратҷаласаи Шӯрои олимони факултет таҳия намуда, 
якҷоя бо ҳуҷҷатҳои номзадҳо ба Шӯрои олимони Донишгоҳ пешниҳод 
менамояд. 

4.8. Довталабон ҳуқуқ доранд, дар ҷаласаи кафедра иштирок карда, бо 
хулосаи он шинос гарданд. Дар ҳолатҳои зарурӣ, Шӯрои олимони факултет ва 
Шӯрои олимони Донишгоҳ ҳуқуқ доранд барои шунидани барномаи довталаб 
ӯро ба ҷаласаи худ даъват намоянд. 

4.9. Дар ҳолати ҷавобгу набудани ҳуҷҷатҳо ба талаботи банди 4.1 ва 4.2 
аризаи довталаб баррасӣ карда намешавад. 

5. Тартиби интихоб аз рӯи озмун 

5.1. Озмун барои ишғоли вазифаҳои ҳайати профессорону омӯзгорон, 
мутобиқи талаботи муқарраргардидаи ҳар як вазифа гузаронида мешавад. 

5.2. Барои ҳар як номзад дар ҷаласаи Шӯрои олимони Донишгоҳ хулосаи 
кафедра ва факултет бо тавсияи мувофиқ баррасӣ гардида, баъд аз он барои 
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ворид намудани ному насаби довталаб ба бюллетени овоздиҳии пинҳонӣ, қарор 
қабул карда мешавад. 

5.3. Овоздиҳӣ дар Шӯрои олимони Донишгоҳ тибқи тартиботи маъмул 
пинҳонӣ гузаронида шуда, бюллетене, ки дар он ягон ному насаб (дар ҳолати 
иштироки ду ва ё зиёда довталаб) хат зада нашудааст ва ё пурра хат зада шудааст, 
беэътибор дониста мешавад.  

5.4. Барои баҳисобгирии овозҳо Шӯрои олимони Донишгоҳ пеш аз оғози 
овоздиҳии пӯшида, комиссияи ҳисобро дар ҳайати на кам аз 3 нафар аз ҳисоби 
аъзоёни Шӯрои олимон интихоб менамояд.  

Комиссияи ҳисоб натиҷаҳои овоздиҳиро аз рӯи ҳар як номзад таҳлил 
намуда, хулосаашро эълон менамояд.  

Қарори комиссияи ҳисоб аз ҷониби аъзои Шӯрои олимон ба тариқи 
овоздиҳии кушод тасдиқ гардида, ба ҳуҷҷатҳои озмун замима карда мешавад. 

5.5. Қарори Шӯрои олимон ҳангоми гузаронидани озмун ҳамон вақт 
боэътибор дониста мешавад, ки дар овоздиҳӣ на кам аз 2/3 ҳиссаи аъзои он 
иштирок карда бошанд.  

Мудири кафедра довталабе интихобшуда ҳисобида мешавад, ки агар 
ҳангоми овоздиҳӣ 2/3 ҳиссаи овозҳои аъзои Шӯрои олимонро ба даст оварда 
бошад.  

Ба вазифаи ҳайати профессорону омӯзгорон номзаде интихобгардида 
дониста мешавад, ки 50% ва ё зиёда аз ин овози аъзои Шӯрои олимонро ба даст 
оварда бошад.  

Қарори Шӯрои олимон, ки бо риояи шизомномаи мазкур ва бо овоздиҳии 
пинҳонӣ қабул карда шудааст, қатъӣ ҳисобида мешавад. 

5.6. Натиҷаи озмун дар шакли қарори Шӯрои олимон ва гузориши идораи 
таълимию методӣ барои ба имзо расонидани қарордоди меҳнатӣ ва омода 
намудани фармоиши ректор пешниҳод мегардад.  

5.7. Баррасии беш аз 15 аризаҳо барои ишғоли вазифаи холӣ дар як ҷаласаи 
Шӯрои олимони Донишгоҳ манъ аст. 

Дар ҳолатҳои зарурӣ, ҳангоми зиёд будани миқдори аризаҳо ва маҳдуд 
будани мӯҳлати гузаронидани озмун, Шӯрои олимони Донишгоҳ ҳуқуқ дорад, 
бо қарори худ ҷаласаи ғайринавбатӣ таъин намуда, дар он аризаҳои боқимондаро 
баррасӣ намояд. 

6. Тартиби эътироз 

6.1. Довталабон метавонанд оид ба қарори Шӯрои олимон дар муддати то 
15 рӯзи тақвимӣ аз рӯзи қабули қарор, бо аризаи эътирозӣ ба ректори Донишгоҳ 
муроҷиат намоянд. 

6.2. Ректори Донишгоҳ аризаи эътирозии воридгардидаро баррасӣ намуда, 
ба Шӯрои олимони Донишгоҳ пешниҳод менамояд. Дар сурати ошкор шудани 
ҳолатҳои вайрон намудани талаботи низомномаи мазкур, чораҳои амалӣ то бекор 
кардани қарори пешниҳодгардида андешида мешаванд. 

6.3. Ҳангоми бекор гардидани қарори Шӯрои олимон, интихобот аз сари 
нав тибқи тартиби муқарраргардида гузаронида мешавад. 
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7. Оиди аз эътибор соқит донистани Низомномаи озмуни ишғоли 
вазифаҳои ҳайати профессорону омӯзгорони кафедраҳои Донишгоҳи 
техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ аз 04.11. с.2019 

Низомномаи озмуни ишғоли вазифаҳои ҳайати профессорону омӯзгорони 
кафедраҳои Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, ки 
бо қарори Шӯрои олимони Донишгоҳ, ки аз 04 ноябри соли 2019, протоколи № 2 
қабул гардидааст, аз эътибор соқит дониста шавад. 
 
Ҳайати гуруҳи корӣ: 

Одиназода Ҳ.О. ректори Донишгоҳ, роҳбари гурӯҳ 

Саъдуллозода Ш.С. муовини ректор оид ба таълим, аъзо 

Фохаков А.С. сардори идораи таълимӣ – методӣ, аъзо 

Нарзуллоев С.А. декани факултети ТИ ва К, аъзо 

Қасобов Л.С. декани факултети Энергетикӣ, аъзо 

Маҳмадизода М.М. декани факултети ТИ, аъзо 

Ҷалилов Р.А. дотсенти кафедраи “Асосҳои назариявии радио ва 
электротехника”, аъзо 

Сафаров Ф.М. дотсенти кафедраи “Технологияи  коркарди  нахҳои 
табиӣ”, аъзо 

 


