
Бо Ќарори Раёсати  
Академияи миллии  

илмњои Тољикистон  
аз 10 майи  2022 с., 

№ __68_ тасдиќ шудааст 

 

Низомномаи 

тартиби ишѓоли вазифањои њайати роњбарикунанда ва интихоби 

шуроњои олимон дар муассисањои илмию тањќиќотии Академияи миллии 

илмњои Точикистон 

 

1. Муќаррароти умумї 

 

1. Низомномаи тартиби ишѓоли вазифањои њайати роњбарикунанда ва 

интихоби шуроњои олимон дар муассисањои илмию тањќиќотии 

Академияи миллии илмњои Точикистон (минбаъд - Низомнома) тартиби 

ишѓоли вазифањои муовини директор, котиби илмї, мудири воњиди 

муассисаи илмию тањќиќотї (институт, маркази илмї, агентї, филиал, 

маркази илмии минтаќавї, хадамот)-и  Академияи миллии илмњои 

Тољикистонро ба танзим медарорад. 

2. Низомнома тибќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи 

Академияи миллии илмњои Тољикистон», Оинномаи Академияи миллии 

илмњои Тољикистон ва дигар санадњои меъёрии њуќуќии Љумњурии 

Тољикистон тањия шудааст. 

3. Ишѓоли вазифањои њайати роњбарикунанда тариќи интихоботи 

пинњонї озмуни озоди номзадњо ва иштироки фаъоли ањли кормандони 

муассисањои илмию тањќиќотї  амалї карда мешавад. 

4. Интихобот ба вазифаи муовини директор, котиби илмї, мудири 

воњиди муассисаи илмию тањќиќотї (шуъба, озмоишгоњ ва ѓ.) дар 

муассисањои илмию тањќиќотии Академияи миллии илмњо ба муњлати 

панљ сол гузаронида мешавад. Дар мавриди аз вазифаи њайати 

роњбарикунанда то ба анљом расидани муњлат озод гардидан, ба кори 

дигар гузаштани роњбар  ва дар мавриде, ки роњбари интихобшуда аз 

иљрои уњдадорињои ба зиммадоштааш баромада наметавонад, пеш аз 

муњлат роњбари нав таъин карда мешавад ё интихоботи нав гузаронида 

мешавад. 

 

2. Шурои олимони муассисаи илмию тањќиќотї 

 

5. Шурои олимони муассисаи илмию тањќиќотї маќоми олии 

идоракунии муассисаи илмию тањќиќотї мебошад. 



6. Њайати миќдории Шурои олимон (на кам аз 15 нафар) ва санаи 

гузаронидани Маљлиси умумии кормандони илмии муассисаи илмию 

тањќиќотї барои гузаронидани интихоби Шурои олимон, бо пешнињоди 

директори муассисаи илмию тањќиќотии дахлдор, бо мувофиќа бо ноиби 

президенти Академияи миллии илмњои Тољикистон – раиси Шуъбаи 

дахлдори Академияи миллии илмњои Тољикистон муќаррар карда 

мешавад. 

7. Аъзои пайваста (академик) ва аъзои вобастаи  Академияи миллии 

илмњои Тољикистон, ки дар муассисаи илмию тањќиќотї фаъолияти 

илмию тањќиќотї ва мењнатї мебарад бе иштирок дар интихобот аъзои 

Шурои олимони муассисаи илмию тањќиќотї њисобида мешаванд. 

8. Директор, муовини директор, котиби илмї, мудири шуъба 

(озмоишгоњ), раиси Кумитаи иттифоќи касаба ва шурои олимони љавон 

аз рўйи вазифа бе иштирок дар интихобот аъзои Шурои олимони 

муассисаи илмию тањќиќотї њисобида мешаванд. 

9. Ба аъзои Шурои олимон танњо шахсоне, ки дорои дараљаи илмии 

номзади илм, доктори фалсафа (Phd) –доктор аз рўйи ихтисос, доктори 

илм ва доктор њабилитат мебошанд њуќуќи интихоб шуданро доранд.  

10. Аъзои Шурои олимон ѓайр аз шахсоне, ки дар бандњои 7 ва 8 

њамин Низомнома номбар шудаанд дар Маљлиси умумии кормандони 

илмии муассисаи илмию тањќиќотї тариќи овоздињии пинњонї интихоб 

карда мешаванд. Шахсоне интихобгардида њисобида мешаванд, ки ба 

тарафдории онњо беш аз нисфи њозирини маљлиси умумии кормандони 

муассиса овоз дода бошанд. 

11. Њайати шахсии Шурои олимони муассисаи илмию тањќиќотї ба 

муњлати панљ сол интихоб карда мешавад ва ќарори Маљлиси умумии 

кормандони илмии муассисаи илмию тањќиќотї аз тарафи бюрои 

Шуъбаи дахлдори  Академияи миллии илмњои Тољикистон тасдиќ карда 

мешавад. 

12. Шурои олимон ваколати худро то иваз шудани директор ва аз 

тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон таъйин гардидани  директори 

нави институт нигоњ медорад. Дар њолати таъйин намудани директори 

нав то ба анљом расидани ваколати Шурои олимон директор метавонад 

бо Шурои олимони интихобгардида то ба анљом расидани ваколати он 

кор кунад ё метавонад интихоботи нав ба аъзои Шурои олимони 

муассиса тибќи талаботи Низомномаи мазкур таъйин намояд.  

13. Шурои олимон дар сурате  салоњиятдор њисобида мешавад, ки дар 

он на камтар аз се ду њиссаи њайати рўйхати Шурои олимон њузур дошта 

бошанд. 



14. Ваколатњои Шурои олимони муассисаи илмию тањќиќотиро 

Оинномаи муассисаи илмию тањќиќотї муайян менамояд. 

15. Раиси Шурои олимон – директори муассиса, муовини раис – 

муовини директор оид ба корњои илмї ва таълимии муассиса ва котиби 

илмї – котиби илмии муассиса мебошанд. 

 

4.Муовини директор оид ба корњои илмї ва таълимї  

ва котиби илмии муассисаи илмию тањќиќотї 

 

16.   Номзадњо ба вазифаи муовини директор оид ба корњои илмї ва 

таълимї ва котиби илмии муассисаи илмию тањќиќотї аз љониби 

директори муассиса пешнињод карда мешавад ва аз тарафи Шўрои 

олимони муассиса тариќи овоздињии пинњонї интихоб карда мешаванд. 

Номзад дар сурате интихобгардида њисобида мешавад, ки ба тарафдории 

ў беш аз нисфи аъзои дар овоздињї иштирокнамудаи Шўрои олимон 

овоз дода бошанд. 

17. Ќарори Шурои олимони муассиса дар бораи интихоби муовини 

директор оид ба корњои илмї ва таълимї ва котиби илмии муассисаи 

илмию тањќиќотї барои тасдиќ ба Бюрои Шуъбаи дахлдори Академияи 

миллии илмњои Тољикистон пешнињод карда мешавад. 

18. Муовини директор оид ба корњои илмї ва таълимї ва котиби 

илмии муассисаи илмию тањќиќотї ба муњлати панљ сол интихоб карда 

мешаванд. Як шахс наметавонад зиёда аз ду маротиба ба вазифиа 

муовини директор оид ба корњои илмї ва таълимї ва котиби илмии 

муассисаи илмию тањќиќотї интихоб карда шавад. 

19. Муовини директор оид ба корњои илмї ва таълимї ва котиби 

илмии муассисаи илмию тањќиќотиро аз вазифаи ишѓолкарда директор 

пеш аз муњлат озод карда метавонад, агар онњо аз уњдаи иљрои 

вазифањояшон баромада натавониста бошанд.  

 

5.Мудири воњиди илмию тањќиќотии муассиса 

 

20.    Мудири воњиди илмию тањќиќотии муассиса (озмоишгоњ, 

шуъба, бахш, гурўњи илмию тањќиќотї)-ро Шурои олимони муассисаи 

илмию тањќиќотї интихоб менамояд. Маъмурият оид ба интихобот, 

муњлат ва шартњои гузаронидани он дар муддати на камтар аз як моњ то 

интихобот аз тариќи эълон дар матбуоти даврии љумњуриявї ва љойгир 

намудани эълон дар сомонаи расмии муассиса хабар медињад. 

21. Њуќуќи пешбарї кардани номзадњоро ба вазифаи роњбари воњиди 

сохторї директор, аъзои Шўрои олимон ва ањли кормандони илмии 



воњид доро мебошанд. Номзадњое ба ќайд гирифта мешаванд, ки ариза ё 

розигии хаттии худро љињати иштирок дар интихобот пешнињод карда 

бошанд. 

22. Њар як номзад ба вазифаи мудири воњиди илмию тањќиќотї ба 

Шурои олимон барномаи кории воњидро барои панљ сол пешнињод 

менамояд. Дар муњокимаи барномаи номзад кормандони воњиди 

дахлдор даъват карда мешаванд. 

23. Номзадњо ба вазифаи мудири воњиди илмию тањќиќотї аз тарафи 

Шурои олимони муассиса тариќи овоздињии пинњонї ба муњлати панљ 

сол интихоб карда мешаванд. Номзад дар сурате  интихобгардида 

њисобида мешавад, ки ба тарафдории ў беш аз нисфи аъзои дар овоздињї 

иштирокнамудаи Шурои олимон овоз дода бошанд. 

24. Дар асоси ќарори Шурои олимон директор дар бораи ишѓоли 

вазифаи роњбари воњиди илмию тањќиќотї тибќи ќонунгузории мењнати 

Љумњурии Тољикистон фармон (амр, фармоиш) мебарорад. 

25. Дар мавриде, ки агар нафаре аз номзадњо миќдори зарурии 

овозњоро дар давраи якум соњиб нагардид, даври дуюм ва агар зарур 

бошад, даври сеюми овоздињї эълон карда мешавад. Дар даврњои баъдї 

номзадњое, ки овози камтарро гирифтаанд аз бюллетени овоздињї хориљ 

карда мешаванд. 

26. Агар дар натиљаи баргузор шудани се даври овоздињї интихоб 

намудани мудири воњиди илмию тањќиќотї муяссар нагардад, директори 

муассиса дар бораи таъйин намудани иљрокунандаи вазифаи мудири 

воњиди илмию тањќиќотї ба муњлати на бештар аз як сол ќарор ќабул 

мекунад. 

27. Ба вазифаи мудирони воњидњои илмию тањќиќотї таъйин 

намудани аъзои Академияи миллии илмњои Тољикистонро директори 

муассиса бе гузаронидани озмун амалї месозад. Баъди гузаштани панљ 

сол аъзои Академияи миллии илмњои Тољикистон мумкин аст бори дигар 

ба вазифаи мудир баъди баррасї кардани гузориши ў оид ба љамъбасти 

фаъолият ва барномаи кор ба муњлати оянда таъйин карда шавад. 

28. Мудири воњиди илмию тањќиќотиро, агар ў аз уњдаи иљрои 

вазифањояшон баромада натавониста бошанд пеш аз муњлат аз вазифаи 

ишѓолкарда директори муассиса озод кардан метавонад. 

 

6. Муовини директор оид ба ќисми маъмуриву хољагидорї 

 

29.  Муовини директор оид ба ќисми маъмуриву хољагидориро 

директори муассиса дар мувофиќа бо Шуъбаи дахлдори Академияи 

миллии илмњои Тољикистон таъйин менамояд. 



30. Муовини директор оид ба ќисми маъмуриву хољагидориро пеш аз 

муњлат аз вазифаи ишѓолкардааш бо ќарори директори муассиса озод 

карда мумкин аст, агар ў аз уњдаи иљрои вазифа баромада натавониста 

бошад. Карори директор пешакї бо Шуъбаи дахлдори Академия миллии 

илмњои Тољикистон мувофиќа карда мешавад. 

 

 

 
 


