Замимаи 2
ба ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон
аз 26 ноябри соли 2016,
№505
ТАРТИБИ
ДОДАНИ ДАРАЉАЊОИ ИЛМЇ ВА УНВОНИ ИЛМЇ (ДОТСЕНТ,
ПРОФЕССОР)
Тартиби додани дараљањои илмї ва унвони илмї(дотсент, профессор) (минбаъд –
Тартиб) мутобиќи Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи фаъолияти илмї ва
сиёсати давлатї оид ба илму техника», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи
тањсилоти олии касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», Низомномаи Комиссияи
олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон ва дигар санадњои
меъёрии њуќуќии Љумњурии Тољикистон омода шуда, тартиби пешнињод ва баррасии
парвандањои аттестатсионї, додани дараља ва унвонњои илмї, мањрум (барќарор)
кардани дараља ва унвонњои илмї, баррасии шикоятномањо, тартиби арзишёбии
(нострификация) њуљљатњо оиба дараља ва унвонњои илмии дар давлатњои хориљї
додашуда ва дигар масъалањои танзими давлатии аттестатсияи кормандони илмї, аз
љумла кормандони баландихтисоси илмї - омўзгории Љумњурии Тољикистонро ба
танзим медарорад.
1. ТАРТИБИ ДОДАНИ ДАРАЉАЊОИ ИЛМЇ
§1. Муќаррароти умумї
1. Барои дарёфти дараљањои илмї шахсони зерин роњ дода мешаванд:
- барои доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи ихтисос - шахсоне, ки барномаи
тайёркунии кадрњои илмї-омўзгориро дар докторантура аз рўйи ихтисоси мутобиќ ба
ихтисосњои илмї аз худ намуда, тибќи фењристи ихтисосњои илмї диссертатсия омода
кардаанд;
- барои номзади илм - шахсоне, ки барномаи тайёркунии кадрњои илмїомўзгориро дар аспирантура (адъюнктура) ё њамчун унвонљўй ё мустаќилона аз рўйи
ихтисоси мутобиќ ба ихтисосњои илмї аз худ намуда, тибќи фењристи ихтисосњои илмї
диссертатсия омода кардаанд;
- барои доктори илм - шахсоне, ки дар докторантура ё њамчун унвонљўй ё
мустаќилона тибќи фењристи ихтисосњои илмї ва мувофиќи Низомномаи тасдиќшуда
аз рўйи ихтисоси мутобиќ ба ихтисосњои илмї диссертатсия омода кардаанд.
2. Мутобиќати самтњои тайёркунии кадрњои илмї-омўзгорї дар докторантура аз
рўйи ихтисос, аспирантура (адъюнктура), докторантура ва диссертатсияњои аз рўйи ин
ихтисосњо омодашуда бо ихтисосњои илмии дар фењрист пешбинишуда аз тарафи
Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Љумњурии Тољикистон (минбаъд КОА) муќаррар мегардад.
3. Ба шахсони зерин иљозат дода мешавад, ки довталаби дарёфти дараљањои илмї
шаванд:
- барои доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи ихтисос - шахсоне, ки дипломи
дараљаи магистр (ё аз рўйи ихтисосњои тиббї-њуљљати хатми резидентура, ординатура
ва ё баъди хатми интернатура 3 сол собиќаи корї, ба истиснои ихтисосњои тибби
назариявї) доранд, имтињонњои комплексии муќарраршударо супоридаанд ва
муассисае, ки дар он барномаи докторантура аз рўйи ихтисосро азхуд кардаанд, ба
диссертатсияи омоданамудаи онњо хулосаи мусбат додааст;
- барои номзади илм - шахсоне, ки дипломи дараљаи мутахассис ё магистр (ё аз
рўйи ихтисосњои тиббї - њуљљати хатми резидентура ординатура ва ё баъди хатми
интернатура 3 сол собиќаи корї, ба истиснои ихтисосњои тибби назариявї) доранд,
имтињонњои номзадиро тибќи номгўй ва Барномаи намунавї мутобиќи тартиби

муќаррашуда, ки Низомнома тасдиќ кардааст, бомуваффаќият супоридаанд ва
муассисањои тањсилоти олии касбї ё илмї ба диссертатсияи омоданамудаи онњо
хулосаи мусбат додаанд;
- барои доктори илм - шахсоне, ки дипломи номзади илм доранд ва муассисањои
тањсилоти олии касбї ё илмї ба диссертатсияи омоданамудаи онњо хулосаи мусбат
додаанд.
4. КОА метавонад дар бораи бекор кардани ќарори шўрои диссертатсионї оид ба
додани дараљаи илмї ќарор ќабул намояд. Баррасии диссертатсия дар КОА аз љониби
комиссияи ташхис амалї мегардад.
5. Шўроњои диссертатсионї барои воќеъбинона ва асоснок будани ќарорњои
ќабулшаванда њангоми муайян намудани мутобиќати диссертатсияњо бо меъёрњои
Тартиби мазкур муќарраркарда, ки бояд ба диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмї
љавобгў бошанд, инчунин, барои риояи тартиби пешнињод ба њимоя ва њимояи
диссертатсия, ки њамин Тартиб муќаррар кардааст, масъулият доранд.
6. Талабот ба муассисањое, ки дар назди онњо шўроњои диссертатсионї метавонанд
таъсис шаванд, талабот нисбат ба номзадњо ба аъзои шўроњои диссертатсионї ва
тартиби таъсиси шўроњои диссертатсионї мутобиќи Низомномаи намунавии шўрои
диссертатсионї, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ гардидааст,
муайян карда мешавад.
7. Дипломи доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи ихтисос, номзади илм ва
доктори илм дар асоси дархостномаи шўрои диссертатсионї аз љониби КОА бо имзои
раиси КОА дода мешавад. Намунаи дипломњои доктори фалсафа (РhD), доктор аз
рўйи ихтисос, номзади илм ва доктори илм бо тартиби муќарраргардида аз љониби
Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ карда шуда, талаботи техникї нисбат ба
чунин њуљљатњо, барасмиятдарорї ва тартиби додани онњоро КОА муайян менамояд.
8. Омода намудани диссертатсия ба њимоя, ќабул ба њимоя ва њимояи он,
омодасозї ва баррасии маводи дигари дорои маълумоти сирри давлатї, иттилооти
дигаре, ки пешнињоди онњо бо асноди ќонунгузорї мањдуд ё манъ шудааст, инчунин,
баррасии ин гуна мавод аз тарафи шўрои ташхис ва раёсати КОА бо тартиби
муќарраргардида дар асоси ќонунгузории мављуда амалї мегардад.
9. Шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандї, ки берун аз њудуди Љумњурии
Тољикистон зиндагї доранд, шањрвандони хориљї ва шахсони бешањрвандї (минбаъд
- шањрвандони хориљї), ки дар Љумњурии Тољикистон муваќќатан иќомат мекунанд,
бо забони давлатї ё забони русї ва ё бо забони англисї диссертатсияро омода ва
њимоя мекунанд. Диссертатсияњои шањрвандони хориљї барои њимоя бо меъёрњои дар
њамин Тартиб муќарраргардида, ки њолатњои зеринро пешбинї менамоянд, ќабул
карда мешаванд:
- шањрвандони хориљї, ки берун аз њудуди Љумњурии Тољикистон иќомат доранд,
њуќуќ доранд, диссертатсияро дар асоси шартномањои бо муассисањои тањсилотии
олии касбї ва илмии Љумњурии Тољикистон басташуда, ки дар назди он шўроњои
диссертатсионї амал мекунанд, њимоя намоянд;
- шањрвандони хориљї, ки дар Љумњурии Тољикистон муваќќатан иќомат доранд,
дар асоси шартномањои байналмилалии Љумњурии Тољикистон, шартномањои байни
шахсони номбурда-шахсони довталаби дарёфти дараљањои илмї ва муассисаи
тањсилотии олии касбї ва илмї басташуда диссертатсияро омода ва њимоя мекунанд;
- агар шахс, њамзамон бо шањрвандии Љумњурии Тољикистон, шањрвандии давлати
хориљї ва ё якчанд давлатњои хориљиро дошта бошад, чунин шахс барои дастрасї ба
њадафњои Тартиби мазкур шањрванди Љумњурии Тољикистон эътироф мегардад.
§ 2. Меъёрњое, ки ба онњо бояд диссертатсияњо барои
дарёфти дараљањои илмї љавобгў бошанд
10. Диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии доктори фалсафа (РhD), доктор аз

рўйи ихтисос бояд кори илмї-тахассусие бошад, ки он фарогири масоили барои рушди
соњаи дахлдори дониш ањамиятдошта бошад ё дар он роњи њал ва коркарди нави илман
асоснокшудаи техникї, технологї ва ғайра, ки барои рушди кишвар ањамияти муњим
доранд, дарљ шуда бошад.
11. Диссертатсия бояд аз тарафи муаллиф мустаќилона навишта шавад, ягонагии
дохилї дошта бошад, дорои натиљањо ва нуктањои навини илмии барои њимояи ошкор
пешнињодшаванда бошад ва дар бораи сањми шахсии муаллифи диссертатсия дар илм
шањодат дињад. Дар диссертатсияе, ки љанбаи амалї дорад, бояд маълумот оид ба
истифодаи амалии натиљањои илмии аз тарафи муаллифи диссертатсия
бадастовардашуда ва дар диссертатсияњое, ки љанбаи назариявї доранд, тавсияњо оид
ба истифодаи хулосањои илмї оварда шаванд. Роњи њалли пешнињоднамудаи
муаллифи диссертатсия бояд асоснок ва дар муќоиса бо роњњои њалли дигари маъмул
бањои сазовор гирифта бошад.
12. Натиљањои асосии илмии диссертатсия бояд дар нашрияњои илмии
таќризшаванда (минбаъд - нашрияњои таќризшаванда) чоп шуда бошанд.
13. Талабот нисбат ба нашрияњои илмии таќризшаванда ва ќоидањои ташаккули
онњо бо тартиби огоњкунии фењристи онњо аз тарафи КОА муќаррар карда мешавад.
Фењристи нашрияњои таќризшаванда дар сомонаи расмии КОА дар шабакаи
иттилоотї-телекоммуникатсионии «Интернет» љой дода мешавад.
14. Теъдоди маводи чопшуда, ки дар онњо натиљањои илмии диссертатсияњо барои
дарёфти дараљањои илмї дар нашрияњои таќризшавандаи ватанию хориљї инъикос
шудаанд, чунин аст:
- барои дарёфти дараљаи илмии доктори фалсафа (РhD), доктор аз рўйи ихтисос на камтар аз 3 маќола; маърўзањои расмї на камтар дар ду конференсияњои илмии
байналмилалї ва љумњуриявї; на камтар аз як амали љорикунї дар истењсолот,
патентњо ё пешпатенткунонї барои ихтироот аз рўйи ихтисосњои техникї;
- барои дарёфти дараљаи илмии номзади илм - дар соњањои санъатшиносї,
фарњангшиносї, илмњои иљтимої - иќтисодї ва илмњои гуманитарї: на камтар аз 3
маќола; дар соњањои дигар на камтар аз 2 маќола;
- барои дарёфти дараљаи илмии доктори илм - дар соњањои санъатшиносї,
фарњангшиносї, илмњои иљтимої-иќтисодї ва илмњои гуманитарї: на камтар аз 15
маќола; дар соњањои дигар на камтар аз 10 маќола.
15. Ба маводи чопшуда, ки дар онњо натиљањои асосии илмии диссертатсия дарљ
мегардад, патентњо барои ихтироот, гувоњнома (патент)-њо барои амсилаи муфид,
патентњо барои намунаи саноатї, патенти дастовардњои селексионї, шањодатномањо
барои барномањои мошинњои њисоббарорї, махзани маълумот, топологияи
микросхемањои интегралии тибќи тартиби муќарраршуда сабтгардида баробар карда
мешаванд.
16. Шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї уњдадор аст, ки дар диссертатсия ба
муаллиф ва (ё) манбаи иќтибоси мавод ва натиљањои алоњида ишора намояд. Њангоми
дар диссертатсия истифода гардидани натиљањои корњои илмие, ки шахси довталаби
дарёфти дараљаи илмї шахсан ва (ё) дар њаммуаллифї иљро намудааст, уњдадор аст,
ки њолати мазкурро дар диссертатсия зикр намояд.
§ 3. Пешнињод ва њимояи диссертатсияњо
17. Шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї диссертатсияро дар шакли чопї бо
њуќуќи дастнавис пешнињод менамояд. Диссертатсия мутобиќ бо талаботи
муќаррарнамудаи КОА ба расмият дароварда мешавад.
18. Диссертатсия ба шўрои диссертатсионї бо забони давлатї, забони русї ва ё
забони англисї пешнињод мешавад. Автореферат бояд дар шакли сањифабандишуда
пешнињод гардад ва аннотатсияи мавзуъ дар он бо забонњои давлатї, русї ва англисї
оварда шавад. Дар њолати ба шўрои диссертатсионї пешнињод кардани диссертатсия

бо забони русї ё забони англисї автореферати он бояд ба забони давлатї тарљума
шуда бошад.
19. Њимояи диссертатсия бо забони давлатї, забони русї ё забони англисї
баргузор мегардад (дар мавриди зарурї шўрои диссертатсионї тарљумаи њамзамонро
таъмин менамояд).
20. Муассисае, ки дар он љо диссертатсия иљро шудааст, ба диссертатсия хулоса
медињад, хулоса аз тарафи роњбар ё бо супориши роњбар аз тарафи муовини ў имзо
карда мешавад. Дар хулоса иштироки шахсии довталаби дарёфти дараљаи илмї дар
кори ба даст овардани натиљањои дар диссертатсия дарљгардида, дараљаи муътамадии
натиљањои тањќиќоти илмии аз тарафи шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї
иљрогардида, навгонї ва ањамияти амалии онњо, арзишмандии корњои илмии шахси
довталаби дарёфти дараљаи илмї, ихтисоси илмї, ки ба он диссертатсия мутобиќ аст,
мукаммалии дарљи маводи диссертатсия дар асарњои чопнамудаи шахси довталаби
дарёфти дараљаи илмї нишон дода мешаванд. Тартиби омода кардани хулоса ва
додани он ба шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї њамчун иќдоми хусусии муассиса
муайян карда мешавад.
21. Шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї њуќуќ дорад, ки диссертатсияро барои
њимоя ба дилхоњ шўрои диссертатсионї пешнињод намояд. Дар ин њолат ихтисоси
илмие, ки диссертатсия аз рўйи он иљро шудааст, бояд ба ихтисоси илмї ва соњаи
илмии шўрои диссертатсионие, ки аз тарафи КОА њуќуќи баргузории њимояи
диссертатсияњо вогузор гардидааст, мутобиќ бошад.
22. Ба шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї, ки роњбар ё муовини роњбари
муассиса мебошад, пешнињод кардани њимояи диссертатсия дар шўроњои
диссертатсионии дар назди њамин муассиса таъсисшуда манъ аст. Ба шахси довталаби
дарёфти дараљаи илмї, ки роњбари маќомоти њокимияти давлатї ё маќомоти
худидоракунии мањаллї мебошад, инчунин, ба хизматчии давлатї, ки кори
иљронамудаи ў боиси ба миён омадани низои манфиатњо гардида, имкони
таъсиррасонї ба ќарори ќабулшаванда оид ба масъалаи аттестатсияи илмии
давлатиро дорад, пешнињод кардани диссертатсия барои њимоя дар шўроњои
диссертатсионии назди муассисањои дар тобеияти маќомоти мазкурбуда, манъ аст.
23. Шўрои диссертатсионї уњдадор аст, ки диссертатсияро барои баррасии
муќаддамотї дар сурати вуљуд доштани хулосаи мусбати муассисае, ки дар он
диссертатсия иљро шудааст ва њуљљатњои дар фењристи КОА пешбинишуда, инчунин,
ба шарте, ки шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї матни комили диссертатсияро
тибќи гоњшуморї (хронометраж) дар шабакаи “Интернет” дар сомонаи расмии
муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис гардидааст, љой дода бошад,
ќабул намояд. Тартиби дар шабакаи «Интернет» љой додани иттилооти барои
таъмини тартиби додани дараљањои илмї зарурбуда, ки дар њамин банд, инчунин дар
бандњои 21, 26, 28, 30, 37, 40, 52, 65, 79 и 88 Тартиби мазкур пешбинї шудааст, аз
тарафи КОА муќаррар мегардад. Шўрои диссертатсионї барои шиносоии
муќаддамотї бо диссертатсия комиссия таъсис медињад, ки ба њайати он на кам аз 3
аъзои шўрои диссертатсионї шомил гардида, онњо мутахассиси масъалањои њар як
ихтисоси илмии диссертатсияи њимояшаванда бошанд (минбаъд – комиссияи шўрои
диссертатсионї).
24. Ба њайати комиссияи шўрои диссертатсионї тибќи ќарори шўрои
диссертатсионї метавонанд мутахассисони соњаи дахлдори илм шомил шаванд, ки
аъзои шўрои диссертатсионї набошанд (аз љумла кормандони муассисае бошанд, ки
дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис шудааст). Ин гуна мутахассисон бояд ба
талаботи номзад ба узвияти шўрои диссертатсионї мутобиќат намоянд. Комиссияи
мазкур ба шўрои диссертатсионї хулоса оид ба мутобиќати мавзўъ ва мазмуни
диссертатсияро ба ихтисос ва соњаи илме, ки аз рўйи он ба шўрои диссертатсионї
барои ба њимоя ќабул кардани диссертатсия иљозат дода шудааст, оид ба мукаммалии

дарљи маводи диссертатсия дар асарњои аз тарафи довталабони дараљањои илмї
чопгардида, дар бораи иљрои талабот нисбат ба чопи натиљањои асосии илмии
диссертатсия, ки дар бандњои 8 ва 10 Тартиби мазкур пешбинї шудаанд ва оид ба
риояи талаботи банди 11 дар њамин Тартиб муќарраргардида пешнињод менамояд.
Тартиби баррасии муќаддамотии диссертатсия аз тарафи шўрои диссертатсионї
тибќи Низомномаи намунавї оид ба шўрои диссертатсионї муќаррар карда мешавад.
25. Аз рўйи натиљањои баррасии муќаддамотии диссертатсия бо дарназардошти
хулосаи комиссияи шўрои диссертатсионї, шўрои диссертатсионї диссертатсия барои
дарёфти дараљаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос, номзади
илмро барои њимоя дар муддати 2 моњ аз рўзи аз тарафи довталаби дараљаи илмї ба
шўрои диссертатсионї супоридани њамаи њуљљатњои зарурї ё ба довталаби дараљаи
илмии доктори илм дар муддати 3 моњ аз рўзи супоридани њамаи њуљљатњои зарурї
ќарори асоснокшудаи радкунии ќабули диссертатсияро дар муњлатњои зикршуда
барои њимоя ирсол менамояд. Ќарори шўрои диссертатсионї оид ба ќабули
диссертатсия барои њимоя ё радкунии он дар шабакаи «Интернет» дар сомонаи расмии
муассисае, ки дар заминаи он шўрои диссертатсионї таъсис шудааст, љой дода
мешавад.
26. Дар њолати аз тарафи шўрои диссертатсионї ќабул гардидани ќарор оид ба
радкунии диссертатсия барои њимоя дар муддати 5 рўз аз рўзи баргузор шудани
љаласаи шўрои диссертатсионї, ки дар он ќарори дахлдор ќабул шудааст, матни
диссертатсия аз шабакаи «Интернет» аз сомонаи расмии муассисае, ки дар назди он
шўрои диссертатсионї таъсис дода шудааст, бартараф карда мешавад, ба истиснои
њолатњое, ки ќарор оид ба радкунии ќабули диссертатсия барои њимоя ба риоя
нашудани талаботи дар банди 11 њамин Тартиб муќарраргардида марбут аст ва (ё) дар
диссертатсия мављуд будани маълумоти ғайрисањењ дар бораи корњои аз тарафи
довталабони дараљањои илмї чопгардида, ки дар онњо натиљањои асосии илмии
диссертатсия дарљ шудаанд. Чунин диссертатсия дар шабакаи «Интернет» дар
сомонаи расмии муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис дода
шудааст ва дар он диссертатсия баррасии муќаддамотиро гузаштааст, ба муњлати 10
сол бо нишон додани сабаби радкунии диссертатсия барои њимоя љой дода мешавад.
27. Асосњои радкунии ќабули диссертатсия барои њимоя чунинанд:
- номутобиќатии довталаби дараљаи илмї ба талаботи зарурї љињати иљозат
додани диссертатсияи он барои њимоя, ки дар банди 1 Тартиби мазкур нишон дода
шудааст;
- номутобиќати мавзўъ ва муњтавои диссертатсия ба ихтисоси илмї ва соњаи илме,
ки аз рўйи он ба шўрои диссертатсионї њуќуќи ќабули диссертатсия барои њимоя
вогузор гардидааст, ба истиснои њолатњое, ки дар банди 88 Тартиби мазкур пешбинї
шудааст.
- иљро нашудани талабот нисбат ба интишори натиљањои асосии илмии
диссертатсия, ки дар бандњои 8 ва 11 њамин Тартиб пешбинї шудааст;
- дар диссертатсия истифода намудани мавод бидуни ишора ба муаллиф ва (ё)
манбаи иќтибос ва натиљањои корњои илмии иљрошуда аз тарафи довталабони
дараљањои илмї дар њаммуаллифї бидуни ишора ба њаммуаллифон;
- аз тарафи довталабони дараљаи илмї пешнињод гардидани маълумоти
номуътамад оид ба корњои чопнамудаи онњо, ки натиљањои асосии илмии диссертатсия
дарљ шудаанд;
- пешнињод гардидани диссертатсия аз тарафи шахсе, ки мутобиќи банди 22 њамин
Тартиб барои ў њимоя кардани диссертатсия дар њамин шўрои диссертатсионї манъ
мебошад.
28. Дар њолате ки мавзўи диссертатсия якчанд ихтисосро дар бар гирифта, на аз
руйи њамаи онњо ба шўрои диссертатсионї њуќуќи баргузории њимояи диссертатсияњо
вогузор шуда бошад, шўрои диссертатсионї метавонад оид ба баргузор намудани

њимояи чунин диссертатсия аз рўйи ихтисосњое, ки ба вай њуќуќи баргузории њимояи
диссертатсияњо бо љалби мутахассисони соњаи дахлдори илми аъзои ин шўрои
диссертатсионинабуда дода шудааст, ќарор ќабул намояд. Ин гуна мутахассисон бояд
ба талаботи номзад ба узвияти шўрои диссертатсионї мутобиќ бошанд.
29. Тартиби ташкили њайати шўрои диссертатсионї барои баргузории њимояи
якдафъаина тибќи талаботи Низомномаи намунавии шўрои диссертатсионї муќаррар
карда мешавад.
30. Њангоми ќабули диссертатсия барои њимоя шўрои диссертатсионї
муќарризони расмии диссертатсияро аз љумлаи донишмандони босалоњияти самтњои
дахлдори илм, ки асарњои чопшуда дар самти дахлдори тањќиќот доранд ва ба
пешнињод љавоби мусбат додаанд (минбаъд – муќарризон), таъйин мешаванд.
31. Аз рўйи диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии доктори фалсафа (PhD),
доктор аз рўйи ихтисос ва (ё) номзади илм ду муќарризе, ки яке аз онњо бояд доктори
илм ё дорои дараљаи илмии дарёфтшуда дар давлати хориљї, ки дар Љумњурии
Тољикистон эътироф гардидааст ва ба дорандаи он њамон њуќуќи академї ва (ё)
тахассусии доктори илм дар Љумњурии Тољикистон вогузор шудааст ва дигаре доктори
фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос, номзади илм ё дорои дараљаи илмии дар
давлати хориљї дарёфтшуда, ки дар Љумњурии Тољикистон эътироф шудааст ва ба ў
њамон њуќуќи академї ва (ё) тахассусии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи
ихтисос дар Љумњурии Тољикистон дода шудааст, таъйин карда мешавад. Аз рўйи
диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии доктори илм се муќарриз, ки њамаи онњо
бояд доктори илм ё дорои дараљаи илмии дарёфташуда дар давлати хориљї, ки дар
Љумњурии Тољикистон эътироф гардидааст ва ба онњо њамон њуќуќи академї ва (ё)
тахассусии доктори илм дар Љумњурии Тољикистон дода шудааст, таъйин карда
мешавад.
32. Хизматчии давлатие, ки иљрои кори он боиси низои манфиатњо гардида,
метавонад ба ќабули ќарорњо оид ба масъалањои аттестатсияи давлатии илмї таъсир
расонад, аъзои КОА, аъзои шўрои ташхис, роњбари илмии (мушовири илмї)
довталаби дарёфти дараљаи илмї, њаммуаллифи довталаби дарёфти дараљаи илмї аз
рўйи корњои чопшуда оид ба мавзўи диссертатсия, инчунин, корманди (аз љумла
њамкори) муассисае, ки дар он љо роњбари илмї ё мушовири илмии ў кор мекунад ва
дар љое, ки корњои илмї-тањќиќотие гузаронида мешавад, ки аз рўйи онњо довталаби
дарёфти дараљаи илмї роњбар ё корманди муассиса – фармоишгар ё иљрокунанда
(њамиљрокунанада) мебошад, муќарриз шуда наметавонад. Дар њолати амалї
намудани фаъолияти мењнатї муќарризон бояд кормандони муассисањои гуногун
бошанд.
33. Муќарриз дар асоси омўзиши диссертатсия ва корњои чопшуда оид ба мавзўи
диссертатсия ба шўрои диссертатсионї таќризи хаттї ба диссертатсия пешнињод
менамояд, ки дар он ањамияти мавзўи интихобшуда, дараљаи асоснокии нуктањои
илмї, хулосањо ва тавсияњои дар диссертатсия овардашуда, муътамадї ва навгонии
онњо, инчунин, оид ба мутобиќати диссертатсия ба меъёрњои дар Тартиби мазкур
муќарраргардида хулоса медињад. Имзои муќарриз дар таќриз бо тартиби
муќарраршуда аз рўйи ќонун тасдиќ карда мешавад. Нусхањои асли таќризњои
муќарризон ба диссертатсия на дертар аз 15 рўз то санаи њимоя аз тарафи муќарризон
ба шўрои диссертатсионї супорида мешавад ва нусхаи таќризњо дар шўрои
диссертатсионї ба довталабони дарёфти дараљањои илмї на дертар аз 10 рўз то санаи
њимоя супурда мешавад.
34. Дар њолати мутобиќат накардани таќризи муќарриз ба талаботи
нишондодашуда шўрои диссертатсионї то баргузории њимоя муќарризро иваз
мекунад, дар ин њолат санаи њимояи диссертатсия ба муњлати на беш аз 6 моњ дертар
гузаронида мешавад.
35. Маълумот дар бораи муќарризон ва таќризњои онњо ба диссертатсия дар

шабакаи «Интернет» дар сомонаи расмии муассисае, ки дар назди он шўрои
диссертатсионї таъсис дода шудааст, на дертар аз 10 рўз пеш аз санаи њимояи
диссертатсия љой дода мешавад.
36. Њангоми барои њимоя ќабул намудани диссертатсия Шўрои диссертатсионї
муассисаеро (бо ризоияти он) таъйин мекунад, ки бо дастовардњои худ дар самти илми
дахлдор шинохташуда буда, ќодир аст, ки арзиши илмї ва амалии диссертатсияро
муайян намояд (минбаъд – муассисаи пешбар) ва ин муассиса ба Шўрои
диссертатсионї оид ба диссертатсия таќриз пешнињод мекунад. Муассисаи пешбар
наметавонад муассисае бошад, ки дар он шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї,
роњбари илмии (мушовири илмии) шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї кор
мекунад, инчунин, муассисае, ки дар он љо корњои илмї-тањќиќотие љараён дорад, ки
аз рўйи онњо шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї роњбар ё корманди муассисаи
фармоишгар ё иљрокунанда (њамиљрокунанада) мебошад.
37. Дар таќризи муассисаи пешбар ба диссертатсия ањамияти натиљањои
бадастовардаи муаллифи диссертатсия барои рушди соњаи дахлдори илм инъикос
меёбад. Дар таќриз ба диссертатсияе, ки дорои љанбаи (хусусияти) амалї дорад, бояд
тавсияњои мушаххас оид ба истифодаи натиљањо ва хулосањои дар диссертатсия
овардашуда вуљуд дошта бошад. Таќризи муассисаи пешбар ба диссертатсия аз тарафи
роњбар (муовини роњбар) дар асоси хулосаи воњиди сохтории њамин муассиса, ки яке
аз самтњои асосии фаъолияти илмї - тањќиќотии он ба мавзўи диссертатсия мутобиќ
мебошад, аз рўйи натиљањои баррасии диссертатсия дар љаласаи он тасдиќ карда
мешавад. Имзои роњбари муассисаи пешбар бо муњри њамин муассиса тасдиќ карда
мешавад.
38. Нусхаи асли таќриз ба диссертатсияро муассисаи пешбар ба шўрои
диссертатсионї на дертар аз 15 рўз то санаи њимояи диссертатсия ирсол мекунад.
Нусхаи таќризро шўрои диссертатсионї ба шахсони довталаби дарёфти дараљањои
илмї на дертар аз 10 рўз то санаи њимояи диссертатсия месупорад. Дар њолати
мутобиќат накардани таќризи муассисаи пешбар ба талаботи нишондодашуда шўрои
диссертатсионї то баргузории њимоя муассисаи пешбарро иваз мекунад. Дар ин њолат
санаи њимояи диссертатсия ба муњлати на беш аз 6 моњ дертар гузаронида мешавад.
Маълумот дар бораи муассисаи пешбар ва таќризи он ба диссертатсия дар шабакаи
«Интернет» дар сомонаи расмии муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї
таъсис дода шудааст, на дертар аз 10 рўз пеш аз санаи њимоя љой дода мешавад.
39. Аз рўйи диссертатсияи барои дарёфти дараљаи илмии доктори фалсафа (PhD),
доктор аз рўйи ихтисос ва номзади илм, ки барои њимоя пешнињод шудааст, дар њаљми
то 1 љузъи муаллифї (барои ихтисосњои гуманитарї то 1,5 љузъи муаллифї), барои
дарёфти дараљаи илмии доктори илм дар њаљми 2 љузъи муаллифї (барои ихтисосњои
гуманитарї то 2,5 љузъи муаллифї) автореферат бо њуќуќи дастнавис ба чоп расонида
мешавад. Дар автореферати диссертатсия андешањо ва натиљањои асосии
диссертатсия, сањми муаллиф дар тањќиќоти гузаронидашуда, дараљаи навгонї ва
ањамияти амалии тањќиќоти анљомшуда, маълумот дар бораи муассисае, ки дар он
диссертатсия ба иљро расидааст, оид ба муќарризон ва муассисаи пешбар, роњбарони
илмї ва мушовирони илмии довталаби дарёфти дараљаи илмї (дар њолати вуљуд
доштан), фењристи асарњои чопшудаи муаллифи диссертатсия, ки дар онњо натиљањои
асосии илмии диссертатсия инъикос ёфтаанд, дарљ мегардад.
40. Автореферати диссертатсия ба аъзои шўрои диссертатсионї, ки дар њимояи
диссертатсия иштирок мекунанд ва ба муассисањои манфиатдор на дертар аз як моњ то
рўзи њимояи диссертатсия ирсол мешавад. Фењристи муассисањоеро, ки ба онњо
автореферати диссертатсия ба таври њатмї ирсол мегардад, Низомномаи намунавї
оид ба шўрои диссертатсионї муайян мекунад. Суроѓањои дигарро, ки ба онњо
фиристодани автореферат зарур аст, шўрои диссертатсионии ин диссертатсияро барои
њимоя ќабулнамуда муайян мекунад.
41. Њангоми барои њимоя ќабул намудани диссертатсия шўрои диссертатсионї на

дертар аз 3 моњ то санаи њимоя ба КОА барои љой додан дар шабакаи «Интернет» дар
сомонаи расмии КОА матни эълонро пешнињод менамояд, ки дар он насаб, ном, номи
падари довталабони дарёфти дараљањои илмї, номи мавзўи диссертатсияи барои
њимоя пешнињодгардида, рамзњо ва номгўи ихтисосњои илмї ва соњањои илм
(мутобиќи фењрист), ки аз рўйи онњо диссертатсия омода карда шудааст, ном ва
суроѓаи муассисае, ки дар назди он њамин шўрои диссертатсионї таъсис шудааст,
ишора (истинод) ба сомонаи расмии муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї
таъсис шудааст, ки дар он аз љониби довталабони дарёфти дараљањои илмї матни
комили диссертатсия ва санаи пешбинишудаи њимоя (минбаъд – эълони њимоя),
инчунин, таќризњои роњбарони илмї ё мушовирони илмии шахсони довталаби
дарёфти дараљањои илмї (дар њолати будан) ва автореферати диссертатсия љой дода
мешавад.
42. Матни комили диссертатсия барои шиносої аз рўйи ишораи (истиноди)
зикршуда барои њар гуна шахсон то гузаштани 7 моњ аз санаи њимояи диссертатсия, ки
дар эълони њимоя нишон дода шудааст, бояд дастрас бошад, ба истиснои њолатњое, ки
КОА оид ба бекор кардани ќарори дахлдори шўрои диссертатсионї оид ба додани
дараљаи илмї ва ё радкунии додани дипломи дараљаи илмї дар робита бо риоя
нашудани талаботи муќаррарнамудаи банди 11 Тартиби мазкур ва (ё) дар
диссертатсия вуљуд доштани маълумоти ғайрисањењ оид ба корњои чопшудаи шахсони
довталаби дарёфти дараљањои илмї, ки дар онњо натиљањои асосии илмии
диссертатсия дарљ гардидаанд. Чунин диссертатсия ба муњлати 10 сол аз рўзи ќабул
шудани ќарори дахлдори КОА дар шабакаи “Интернет” дар сомонаи расмии
муассисае, ки дар заминаи он шўрои диссертатсионї таъсис дода шуда, њимояи он
баргузор гардидааст, бо нишон додани сабаби аз тарафи КОА ќабул шудани чунин
ќарор љой дода мешавад. Эълони њимоя бояд дар муњлати 5 моњ аз рўзи таъйиншудаи
њимояи диссертатсия барои њар як шахс дастрас бошад.
43. Ба китобхонаи муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис
шудааст ва диссертатсияро барои њимоя кабул намудааст, на дертар аз 3 моњ то санаи
њимояи диссертатсия як нусха диссертатсияи барои њимоя ќабулшуда ва ду нусха
автореферати диссертатсияи зикршуда, супорида мешавад, ки дар он љо ба њуќуќи
дастнавис нигањдорї мегардад.
44. Таќризњои ба диссертатсия ва автореферати диссертатсия воридшуда дар
шабакаи “Интернет” дар сомонаи расмии муассисае, ки дар назди он шўрои
диссертатсионї таъсис дода шуда, диссертатсияро барои њимоя ќабул кардааст, на
дертар аз 10 рўз то санаи њимояи диссертатсия љой дода мешаванд. Дар таќриз насаб,
ном, номи падари шахси ба њамин диссертатсия (автореферати диссертатсия) таќриз
пешнињоднамуда, суроѓаи почта, раќами телефон (агар бошад), суроѓаи почтаи
электронї (агар бошад), номи муассисае, ки њамин шахс корманди он мебошад ва
вазифаи ў дар ин муассиса (дар њолате, ки агар шахси таќризро ба њамин диссертатсия
(автореферати диссертатсия) пешнињоднамуда кор кунад) нишон дода мешавад. Агар
дар таќриз ба диссертатсия насаб, ном, номи падари шахси пешнињодкунандаи таќриз
ба њамин диссертатсия (автореферати диссертатсия), суроѓаи почтаи ў мављуд
набошад, алфози ќабењ ва иборањои тањќиромез вуљуд дошта бошад, хондани ин ё он
ќисмати матни таќриз ба диссертатсия (автореферати диссертатсия) имконпазир
набошад, чунин таќриз дар шабакаи “Интернет” дар сомонаи расмии муассисае, ки
дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис дода шуда, диссертатсияро барои њимоя
ќабул кардааст, љой дода намешавад. Таќриз ба диссертатсия (автореферати
диссертатсия) метавонад ба муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис
дода шудааст, хаттї (дар шакли чопї) ё дар шакли электронї ба шарти истифодаи
имзои электронї ирсол шавад.
45. Довталаби дарёфти дараљаи илмї њангоми мављуд будани таќризњои манфї
барои баргузории њимояи диссертатсия њуќуќ дорад.

46. Љаласаи шўрои диссертатсионї дар сурати дар кори он на кам аз се ду њиссаи
аъзои шўрои диссертатсионї иштирок доштан босалоњият њисобида мешавад.
Њангоми њимояи диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмии доктори фалсафа (РhD),
доктор аз рўйи ихтисос ё номзади илм дар љаласаи шўрои диссертатсионї иштироки
на камтар аз 2 нафар доктори илм ва барои дарёфти дараљаи илмии доктори илм на
камтар аз 3 нафар доктори илм, ки мутахассисон оид ба проблемањои ихтисоси илмии
диссертатсияи њимояшаванда мебошанд, зарур аст. Ќарори шўрои диссертатсионї оид
ба масъалаи додани дараљаи илмї мусбат њисоб мешавад, агар ба тарафдории он на
кам аз се ду њиссаи аъзои шўрои диссертатсионии дар љаласа иштирокдошта овоз дода
бошанд.
47. Њимояи ошкор бояд хусусияти мунозираи илмї дошта, дар шароити серталабї,
љиддият ва риояи одоби илмї баргузор гардад, дар ин њол муътамад ва асоснок будани
њамаи натиљагирињо ва тавсияњои љанбаи назариявї ва амалидоштаи муњтавои
диссертатсия бояд мавриди тањлил ќарор дода шавад. Дар љараёни њимояи
диссертатсия њузури шахсони довталаби дарёфти дараљањои илмї њатмї аст, шахсони
дигар низ ба тартиби муќарраргардида аз њуќуќи њузур доштан бархурдор мебошанд.
48. Муќарризон вазифадоранд, ки дар љаласаи њимояи диссертатсия њузур дошта
бошанд. Шўрои диссертатсионї метавонад оид ба баргузории њимояи диссертатсия
дар њолати њузур надоштани яке аз муќарризон бо сабаби узрнок (вазъи саломатї,
рухсатї, сафари хизматї ва дигар сабабњое, ки шўрои диссертатсионї узрнок эътироф
менамояд), ки ба диссертатсия таќризи мусбат додааст, ќарор ќабул намояд. Дар ин
њолат дар љаласаи шўрои диссертатсионї таќризи муќарризи њузурнадошта пурра
ќироат карда мешавад. Дар њимояи диссертатсия аз рўйи ќарори шўрои
диссертатсионї њузури як муќарриз оид ба диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмї
дар рељаи фосилавии интерактивї (бо сабаби саломатї, дар њолатњои дар рухсатї,
сафари хизматї будан ва мављудияти сабабњои дигар, ки аз тарафи шўрои
диссертатсионї сабаби узрнок эътироф шудааст) ба шарти тамоси аудиовизуалї бо
иштироккунандагони љаласа имконпазир аст. Њангоми њозир набудани муќарризе, ки
ба диссертатсия таќризи манфї додааст, љаласаи шўрои диссертатсионї ба муњлати на
бештар аз 6 моњ мавќуф гузошта мешавад. Муќарризи дар љаласа такроран
њозирнашуда иваз карда мешавад.
49. Баъд аз њимояи диссертатсия шўрои диссертатсионї оид ба додани дараљаи
илмї овоздињии пинњонї мегузаронад. Барои њисоб кардани овозњо бо овоздињии
ошкор бо аксарияти овози аъзои шўрои диссертатсионї, ки дар љаласа иштирок
доранд, комиссияи њисоб дар њайати на камтар аз 3 нафар аъзои шўрои
диссертатсионї интихоб карда мешавад. Тартиби баргузории љаласаи шўрои
диссертатсионї бо шумули тартиби овоздињї ва кори комиссияи њисобро Низомномаи
намунавии шўрои диссертатсионї муќаррар мекунад.
50. Дар хулосаи шўрои диссертатсионї натиљањои овоздињї оид ба диссертатсия
оварда мешаванд. Њангоми натиљаи мусбати овоздињї оид ба додани дараљаи илмї
шўрои диссертатсионї бо овоздињии ошкор хулосаи шўрои диссертатсиониро оид ба
диссертатсия ќабул мекунад, ки дар он муњимтарин натиљањои илмии шахсан
бадастовардаи довталаби дарёфти дараљаи илмї, бањодињии эътимоднокї, навгонї ва
ањамияти онњо барои назария ва амалия, тавсияњо оид ба истифодаи натиљањои
тањќиќоти диссертатсия нишон дода мешавад. Инчунин, нишон дода мешавад, ки
тибќи кадом талаботи банди 8 Тартиби мазкур ба диссертатсия бањогузорї карда
шудааст. Дар хулоса таъйини муќарризон ва муассисаи пешбар асоснок карда
мешавад.
51. Хулосаи шўрои диссертатсиониро раис ё бо супориши ў муовини раиси шўрои
диссертатсионї ва котиби илмии шўрои диссертатсионї имзо мекунанд. Имзои
шахсони номбурда бо муњри муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис
ёфтааст, тасдиќ карда мешавад. Нусхаи хулосаи шўрои диссертатсионї ба шахси

довталаби дарёфти дараљаи илмї дар муддати 1 моњ аз рўзи њимояи диссертатсия
супорида мешавад.
52. Њангоми ќабули ќарори мусбат аз рўйи натиљањои њимояи диссертатсия шўрои
диссертатсионї дар мудати 30 рўз аз санаи њимояи диссертатсия ба КОА нусхаи якуми
парвандаи аттестатсиониро ирсол мекунад. Нусхаи дувуми парвандаи аттестатсионї
њамроњ бо нусхаи диссертатсия дар муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї
таъсис гардида. дар он њимояи диссертатсия баргузор шудааст, ба муњлати 10 сол
нигањдорї мешавад.
53. Шўрои диссертатсионї ба КОА дар бораи ќабули ќарори манфї аз рўйи
натиљањои њимояи диссертатсия дар муддати 30 рўз аз санаи ќабули чунин ќарор
иттилоъ медињад. Дар њолати иштироки як ё якчанд муќарризон дар њимояи
диссертатсия аз рўйи рељаи фосилавии интерактивї ба њар ду нусхаи парвандаи
аттестатсионї пайнавис (стенограмма)-и дахлдор шомил карда мешавад. Њангоми
ќарори манфї оид ба натиљањои њимояи диссертатсия нусхаи якуми парвандаи
аттестатсионї ва диссертатсия дар муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї
таъсис дода шуда, дар он њимояи диссертатсия баргузор шудааст, ба муњлати 10 сол
нигањдорї мегардад.
54. Барасмиятдарории парвандаи аттестатсионї тибќи тартиби дар Низомномаи
намунавї оид ба шўрои диссертатсионї муќарраршуда баргузор мешавад. Довталаби
дарёфти дараљаи илмї њуќуќ дорад, ки бо маводи парвандаи аттестатсионии худ
шинос шавад.
55. Тартиби ба шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї баргардонидани њуљљатњои
ба шўрои диссертатсионї барои њимояи диссертатсия пешнињодшуда њангоми ќабули
ќарори манфии шўрои диссертатсионї аз рўйи натиљањои њимояи диссертатсия ва
фењристи њуљљатњои ба КОА ирсолшаванда дар асоси муќаррароти Низомномаи
намунавї оид ба шўрои диссертатсионї муайян карда мешавад. Диссертатсияе, ки аз
рўйи натиљаи њимояи он шўрои диссертатсионї ќарори манфї ќабул кардааст,
метавонад дар шакли азнавкоркардашуда барои њимояи такрорї на пештар аз 1 сол
баъд аз рўзи ќабул шудани чунин ќарор пешнињод гардад, ба истиснои њолате, ки дар
банди 12 Тартиби мазкур пешбинї гардидааст. Њангоми њимояи такрории чунин
диссертатсия, муќарризон ва муассисаи пешбар иваз карда мешаванд. Ќоидаи мазкур
ба њолатњое, ки ќарори манфии шўрои диссертатсионї бо риоя нашудани талаботи дар
банди 11 Тартиби мазкур муќарраргардида ва (ё) дар диссертатсия мављуд будани
маълумоти номуътамад оид ба асарњои илмии аз тарафи довталаби дарёфти дараљаи
илмї чопшуда, ки дар онњо натиљањои асосии илмии диссертатсия дарљ гардидаанд,
дахл надорад. Ба њимояи такрории чунин диссертатсия роњ дода намешавад.
56. Маълумот оид ба натиљањои њимояи ошкори диссертатсия дар шўрои
диссертатсионї дар шабакаи «Интернет» дар сомонаи расмии муассисае, ки дар назди
он шўрои диссертатсионї таъсис дода шуда, њимояи диссертатсияи номбурда баргузор
шудааст, дар муддати 10 рўз аз санаи љаласаи шўрои диссертатсионї оид ба масъалаи
дахлдор љой дода мешавад. КОА дар сомонаи расмии худ дар шабакаи «Интернет»
иттилоот оид ба ќарорњои манфии ќабулшудаи шўрои диссертатсиониро дар муддати
10 рўз аз санаи ба даст овардани иттилооти дахлдор аз шўроњои диссертатсионї љой
медињад.
57. Дархостномаи шўрои диссертатсионї ва диссертатсия барои дарёфти дараљаи
илмї мутобиќи бандњои 42 ва 47 Тартиби мазкур баррасї мегардад.
58. Нусхаи њатмии диссертатсия дар шакли хаттї ва электронї (барои
диссертатсияњое, ки аз рўйи натиљањои њимояи онњо ќарори манфї ќабул шудааст,
фаќат дар шакли электронї) тибќи тартиби муќарраршуда ба Муассисаи давлатии
«Маркази миллии патенту иттилоот»-и Вазорати рушди иќтисод ва савдои Љумњурии
Тољикистон ирсол карда мешавад.
59. Шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї њуќуќ дорад, ки диссертатсияро аз

баррасї дар шўрои диссертатсионї то ќабули ќарори шўрои диссертатсионї аз рўйи
масъалањои додани дараљаи илмї бозхонд намояд. Ќоидаи мазкур ба њолатњои риоя
нашудани талаботи дар банди 12 Тартиби мазкур муќарраршуда ва ё дар диссертатсия
мављуд будани маълумоти номуътамад оид ба асарњои илмии аз тарафи довталаби
дарёфти дараљаи илмї чопшуда, ки дар онњо натиљањои асосии илмии диссертатсия
дарљ гардидаанд, дахл надорад. Чунин диссертатсия аз баррасии шўрои
диссертатсионї бе њуќуќи њимояи такрорї бардошта мешавад ва дар шабакаи
«Интернет» дар сомонаи расмии муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї
таъсис дода шуда, дар он њимояи диссертатсия баргузор шудааст, ба муњлати 10 сол аз
санаи ќабули ќарори дахлдори КОА нигоњдорї мешавад. Дар асоси аризаи довталаби
дарёфти дараљаи илмї оид ба бозхонди диссертатсия аз баррасї, шўрои
диссертатсионї диссертатсияи мазкурро ба ғайр аз њолатњои зикршуда аз баррасї
мебардорад. Баъди аз баррасї бардошта шудани диссертатсия аз рўйи аризаи хаттии
шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї, он метавонад барои њимоя тибќи меъёрњои
муќаррарнамудаи Тартиби мазкур пешнињод гардад.
§ 4. Аз тарафи КОА баррасї шудани диссертатсия барои
дарёфти дараљаи илмї ва парвандањои аттестатсионї
60. КОА баъд аз дарёфти парвандаи аттетстатсионї ва инчунин, диссертатсия дар
њолатњои муќаррарнамудаи Тартиби мазкур парвандаи аттестатсиониро дар мавриди
мутобиќат ба талаботи барасмиятдарории парвандањои аттестатсионї, инчунин, дар
мавриди мутобиќат ба тартиби пешнињод барои њимоя ва њимояи диссертатсия барои
дарёфти дараљаи илмии дар Тартиби мазкур муќарраршуда мавриди санљиш ќарор
медињад. Агар њангоми санљиши парвандаи аттестатсионї вайрон шудани талаботи
барасмиятдарории парвандањои аттестатсионї ошкор гардида бошад, КОА
парвандаи аттестатсиониро бидуни баррасї ба шўрои диссертатсионї барои такмил
додани он бармегардонад.
61. Шўрои диссертатсионї вазифадор аст, ки камбудињои ошкоршударо дар
муддати 1 моњ аз рўзи дарёфти ќарори дахлдори КОА ислоњ намояд. Дар ин њолат,
муњлати ќабули ќарори шўрои диссертатсионї аз рўйи масъалаи додани дараљаи илмї
аз рўзи ба КОА воридшавии парвандаи аттестатсионии такмилёфта њисоб карда
мешавад. Дар њолати ошкор шудани далели вайронкунии тартиби ба њимоя пешнињод
намудан ва њимояи диссертатсия, ки дар Тартиби мазкур муќаррар шудааст, КОА оид
ба бекор намудани ќарори шўрои диссертатсионї дар бораи додани дараљаи илмї ва
рад кардани додани диплом ќарор ќабул мекунад.
62. Њангоми набудани камбудињо дар тартиби пешнињод намудан ва њимояи
диссертатсия, парвандаи аттестатсионии ба талаботи дахлдор мутобиќбуда њамроњ бо
матни диссертатсия ба шўрои диссертатсионї супорида мешавад. Њангоми
воридшавии диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмї ва воридшавии дархостномаи
шўрои диссертатсионии мутобиќи банди 57 Тартиби мазкур ирсолшуда, КОА
парвандаи аттестатсионї ва матни диссертатсияро барои омода намудани хулоса аз
рўйи дархостнома дар ихтиёри шўрои ташхис мегузорад.
63. Барои ќабули ќарор дар бораи ба довталаби дарёфти дараљаи илмї додани
дараљаи илмї ё бекор кардани ќарори шўрои диссертатсионї оид ба додани дараљаи
илмї ва дар бораи рад кардани ќарор оид ба додани диплом, КОА дар асоси хулосаи
асосноки шўрои ташхис аз шўрои диссертатсионї матни диссертатсияро дар њолатњои
зерин дархост менамояд, агар:
- муќарриз ё муассисаи пешбар ба диссертатсия таќризи манфї пешнињод карда
бошанд;
- таќризи манфї ба диссертатсия ё авторефератро муассисае пешнињод намуда
бошад, ки автореферати диссертатсия мутобиќи Низомномаи намунавии шўрои
диссертатсионї ба он њатман ирсол мегардад;

- аз маводи парвандаи аттестатсионї маълум гардад, ки њангоми овоздињї дар
шўрои диссертатсионї камтар аз 2/3 њиссаи аъзои шўрои диссертатсионии дар љаласа
њозирбуда ба тарафдории додани дараљаи илмї овоз додаанд;
- зарур бошад, ки сањми муаллиф дар тањќиќоти гузаронидашуда, дараљаи навгонї
ва ањамияти амалии натиљањои тањќиќот, инчунин, риояи талаботи дар банди 11
Тартиби мазкур муќарраршуда мавриди санљиш ќарор дода шавад.
64. КОА њуќуќ дорад, ки матни диссертатсияро ба баррасии шўрои ташхис дињад,
агар ариза дар бораи беасосии додани дараљаи илмї аз тарафи шўрои диссертатсионї
дар робита бо мутобиќат надоштани диссертатсия ба меъёрњое, ки ба онњо бояд
диссертатсия љавобгў бошад, ворид гардида бошад.
65. Ариза дар бораи беасос дода шудани дараљаи илмї бояд дорои муњтавои зерин
бошад:
- номи муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис шудааст, ќарор
оид ба додани дараљаи илмї ба довталаби дарёфти дараљаи илмро ќабул кардааст ва
рамзи шўрои диссертатсионии номбурда;
- насаб, ном, номи падари шахси воќеие, ки дар бораи беасосии додани дараљаи
илмї ариза додааст, ё ном, мањалли љойгиршавии шахси њуќуќии чунин аризаро
пешнињодкарда, инчунин, раќами телефон (телефонњо)-и тамос (агар бошанд), суроѓа
(суроѓањо)-и почтаи электронї (агар бошад) ва суроѓае, ки ба он маълумот оид ба
љараён ва натиљањои баррасии ариза ирсол мегардад;
- далелњое, ки дар асоси онњо шахси дар бораи беасосии ба довталаби дарёфти
дараљаи илмї додани дараљаи илмї ариза пешнињоднамуда ба ќарори шўрои
диссертатсионї норозї мебошад (бо замимаи њуљљатњои тасдиќкунандаи далелњои
номбурда).
66. Шўрои ташхис парвандаи аттестатсиониро дар њолатњои муќаррарнамудаи
Тартиби мазкур, инчунин, диссертатсияро барои дарёфти дараљаи илмї баррасї
менамояд ва дар бораи мутобиќати диссертатсия ба меъёрњои муќаррарнамудаи
Тартиби мазкур хулоса медињад. Њангоми баррасии дархостномаи шўрои
диссертатсионї, ки мутобиќи банди 57 Тартиби мазкур ворид гардидааст, шўрои
ташхис ба парвандаи аттестатсионї ва диссертатсияи шахси довталаби дарёфти
дараљаи илмї хулоса пешнињод мекунад. Дар ин њолат дар љаласаи шўрои ташхис
шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї даъват карда мешавад. Дар њолати додани
хулосаи манфї аз рўйи дархостномаи шўрои аттестатсионї шўрои ташхис тибќи
тартиби муќаррарнамудаи Тартиби мазкур хулоса оид ба натиљањои баррасии
парвандаи аттестатсиониро барои додани дараљаи илмї омода менамояд.
67. Барои ќабули ќарор дар бораи ба шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї
додани дипломи дараљаи илмї ё оид ба бекор кардани ќарори шўрои диссертатсионї
оид ба додани дараљаи илмї ва дар хусуси радкунии додани диплом КОА дар асоси
хулосаи шўрои ташхис њуќуќ дорад, ки аз шўрои диссертатсионї асарњои чопшудаи
довталаби дарёфти дараљаи илмиро љињати тадќиќи натиљањои асосии илмии
диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмиро, ки талабот ба онњо дар бандњои 8 ва 10
Тартиби мазкур муќаррар шудааст, дархост намояд.
68. Парвандаи аттестатсионї дар њолатњои муќаррарнамудаи Тартиби мазкур,
инчунин, диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмї ва хулосаи шўрои ташхис барои
баррасї ба КОА пешнињод мегардад. Њангоми ихтилофи аќидањо дар шўрои ташхис,
ки хулоса оид ба диссертатсияро додааст ва шўрои диссертатсионї, ки дар он њимояи
диссертатсия баргузор шудааст, КОА бо тавсияи комиссияи ташхис метавонад
диссертатсия барои дарёфти дараљаи илмиро њамроњ бо парвандаи аттестатсионї
барои хулосаи иловагї ба шўрои дигари диссертатсионї ирсол намояд. Тартиби
баргузории љаласаи шўрои диссертатсионї њангоми баррасии диссертатсия оид ба
дарёфти дараљаи илмї, ки барои хулосаи иловагї ирсол шудааст, тибќи Низомномаи

намунавии шўрои диссертатсионї муќаррар мегардад.
69. Њангоми мављуд будани хулосаи манфии шўрои ташхис довталаби дарёфти
дараљаи илмї баъди гирифтани хулосаи иловагї оид ба диссертатсия (дар њолате, ки
агар диссертатсия ба хулосаи иловагї ирсол шуда бошад) на кам аз 10 рўз то санаи
баргузории љаласа барои тасдиќи иљрои мустаќилонаи диссертатсия, тањќиќи
натиљањои илмии муњтавои он, инчунин, сањми шахсии муаллифи диссертатсия дар
илм ба љаласаи КОА даъват карда мешавад. Дар ин њолат ба љаласаи КОА метавонад
раис ё муовини раиси шўрои диссертатсионие, ки дар он њимояи диссертатсия баргузор
шудааст, муќарризон, роњбарони илмї (мушовирони илмї)-и довталаби дарёфти
дараљаи илмї, инчунин, аъзои шўрои ташхис ва мутахассисони пешбари соњаи
дахлдори илм, ки ба талаботи аъзои шўроњои ташхис мутобиќат мекунанд ва дар
комиссияи ташхис њуќуќи овоздињии машваратиро доранд, даъват карда шаванд. Дар
њолати њозир нашудани довталаби дарёфти дараљаи илмї комиссияи ташхис љаласаро
аз рўйи ин масъала ба ваќти дигар мегузаронад. Шахси довталаби дарёфти дараљаи
илмї на кам аз 10 рўз пештар аз рўзи љаласа ба љаласаи такрории КОА даъват карда
мешавад. Дар њолати такроран њозир нашудани шахси довталаби дарёфти дараљаи
илмї диссертатсия дар набудани ў баррасї карда мешавад. КОА аз рўйи љамъбасти
љаласаи барпошуда тавсияномаро оид ба диссертатсия ќабул мекунад. Нусхаи
тавсияномаи КОА ба шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї тибќи дархости ў дар
муддати 1 моњ аз рўзи мурољиат дода мешавад.
70. Хулоса ва тавсияномаи комиссияи ташхис ба КОА пешнињод мегардад. КОА
оид ба додани дараљаи илмї ё дар бораи бекор кардани ќарори дахлдори шўрои
диссертатсионї оид ба додани дараљаи илмї ва радкунии додани диплом ќарор ќабул
мекунад.
71. Њангоми баррасии дархостномаи шўрои диссертатсионї мутобиќи банди 57
Тартиби мазкур КОА дар сурати мављуд будани хулосаи мусбати шўрои ташхис ва аз
рўйи тавсияи комиссияи ташхис ба шўрои диссертатсионї иљозат медињад, ки љаласа
оид ба масъалаи ба шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї додани дараљаи илмиро
баргузор намуда, шўрои диссертатсиониро оид ба ќарори мазкур дар муддати 7 рўз
баъд аз санаи ќабули он огоњ намояд. Дар ин њолат њимояи такрории диссертатсия
баргузор карда намешавад. Тартиби баргузории љаласаи шўрои диссертатсионї дар
ин њолат аз рўйи Низомномаи намунавї оид ба шўрои диссертатсионї муќаррар
мегардад.
72. Фармоиши КОА дар бораи додани дараљаи илмї ё бекор кардани ќарори
шўрои диссертатсионї оид ба додани дараљаи илмї дар сомонаи расмии КОА дар
шабакаи “Интернет”љой дода мешавад. Дар ин њолат, њамчунин автореферат,
иттилоот дар бораи роњбарони илмї (мушовирони илмї)-и довталаби дарёфти
дараљаи илмї, аъзои комиссияи шўрои диссертатсионї, ки хулоса оид ба ќабули
диссертатсияи шахси довталаби дарёфти дараљаи илмии мазкурро барои њимоя имзо
намудаанд, раиси ин шўрои диссертатсионї, муќарризоне, ки ба диссертатсия таќриз
додаанд, шахси тасдиќнамудаи хулосаи муассисае, ки дар он диссертатсия омода
гардидааст, шахси тасдиќнамудаи таќризи муассисаи пешбар ба диссертатсия,
инчунин, оид ба муассисаи пешбари ин таќризро пешнињоднамуда љой дода мешавад.
73. Шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї њуќуќ дорад, ки диссертатсияро аз
баррасии КОА пеш аз ќабули ќарори КОА дар бораи додан ё радкунии додани диплом
бозхонд намояд. Дар асоси аризаи хаттии довталаби дарёфти дараљаи илмї оид ба
бозхонди диссертатсия КОА дар бораи аз баррасї бардоштани диссертатсияи
зикршуда ќарор ќабул мекунад, парвандаи аттестатсиониро бармегардонад ва
инчунин, дар њолатњои дар Тартиби мазкур муќарраргардида диссертатсияро низ ба
шўрои диссертатсионї ирсол менамояд. Баъди ќабули ќарори дахлдор мумкин аст, ки
диссертатсия тибќи муќаррароти Тартиби мазкур барои њимоя пешнињод гардад.
74. Муњлати аз тарафи КОА ќабул шудани ќарор дар бораи додани дараљаи илмї

наметавонад аз 4 моњ аз рўзи воридшавии парвандаи диссертатсионї ба КОА зиёдтар
бошад. Дар њолати ирсол намудани диссертатсия ва парвандаи диссертатсионї барои
хулосаи иловагї муњлати зикршуда метавонад то 7 моњ тамдид карда шавад. Ќарорро
дар бораи тамдиди муњлатњои зикршуда роњбари воњиди сохтории КОА, ки вазифаи
аттестатсияи давлатии илмиро таъмин менамояд, ќабул мекунад. Баррасии масъалаи
додани дипломи дараљаи илмї дар њолати пешбинишудаи банди 67 Тартиби мазкур
мавќуф гузошта мешавад.
75. Нусхаи диссертатсияи дар КОА мављудбуда бо ќайд оид ба додан ё радкунии
додани дипломи дараљаи илмї дар муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї
таъсис дода шуда, дар он њимояи диссертатсия баргузор шудааст, нигоњдорї мешавад.
§ 5. Баррасии шикоятномањо доир ба ќарори
шўрои диссертатсионї
76. Доир ба ќарори шўрои диссертатсионї аз рўйи масъалаи додани дараљаи илмї,
муассиса, шахси довталаби дараљаи илмї ё шахси дигар метавонад ба КОА дар
муддати 2 моњ аз рўзи ќабули чунин ќарор аз тарафи шўрои диссертатсионї дар хусуси
вайронкунии тартиби пешнињод ба њимоя ва њимояи диссертатсия, ки Тартиби мазкур
муќаррар кардааст, шикоятнома пешнињод кунад. КОА баъди дарёфти шикоятнома
тартиби баррасии масъала оид ба додани дипломро то ќабули ќарор аз рўйи њамин
шикоятнома мавќуф мегузорад.
77. Дар шикоятнома нишон дода мешавад:
- номи муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис гардида, доир ба
ќарори он шикоятнома дода шудааст, рамзи шўрои диссертатсионии номбурда дар
рўзи аз тарафи он ќабул шудани ќарори дахлдор;
- насаб, ном, номи падари шахси воќеї, ки шикоятнома додааст, ном, мањалли
љойгиршавии шахси њуќуќии шикоятномадода, инчунин, раќамњои телефони тамос
(дар њолати мављуд будан), суроѓа (суроѓањо)-и почтаи электронї ва суроѓаи почта, ки
ба онњо бояд маълумот оид ба љараён ва натиљањои баррасии шикоятнома ирсол
гардад;
- маълумот оид ба ќарори мавриди эътироз ќароргирифтаи шўрои диссертатсионї
дар бобати вайронкунии тартиби пешнињод барои њимоя ва њимояи диссертатсия
(санаи ќабули ќарори номбурда, насаб, ном, номи падари шахсе, ки нисбат ба ў ќарор
ќабул шудааст);
- талаботи бандњои Тартиби мазкур, ки аз тарафи шўрои диссертатсионї њангоми
ќабули ќарор оид ба додани дараљаи илмї вайрон карда шудаанд.
78. Шикоятномаро шахси воќеии шикоятномадода имзо мекунад ё роњбар
(муовини роњбар)-и шахси њуќуќии шикоятномадода имзо карда, бо муњри шахси
њуќуќии номбурда тасдиќ карда мешавад. Шикоятнома ба КОА бо далелњои
ирсолшудаи нусхаи шикоятнома ба муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї
таъсис гардидааст ва нисбат ба ќарори ќабулкардаи он шикоятнома дода шудааст,
ирсол мегардад. Шикоятнома метавонад ба КОА дар коғаз ба таври хаттї ё дар шакли
электронї бо шарти истифодаи имзои электронї ирсол гардад.
79. Шикоятнома дар чунин њолатњо баррасї намегардад:
- дар шикоятнома набудани насаб, ном, номи падар, суроғаи почта, имзои шахси
воќеии шикоятномадода ё номи мањалли љойгиршавии он, суроғаи почта, имзои
роњбар (муовини роњбар), муњри шахси њуќуќии шикоятномадода;
- имконнопазир будани хондани шикоятнома;
- дар муњтавои шикоятнома мављуд будани алфози ќабењ ва иборањои тањќиромез.
Дар њолатњои зикршуда ба суроғаи шахси шикоятномадода (њангоми дар шикоятнома
вуљуд доштани суроғаи почта ва имконпазир будани хондани он) оид ба радкунии
баррасии шикоятнома бо нишон додани сабабњои радкунї дар мудатти 30 рўз аз санаи

воридшавии шикоятнома огоњинома ирсол мегардад.
80. КОА ба шўрои диссертатсионие, ки нисбат ба ќарори он шикоятнома пешнињод
шудааст, дар бораи воридшавии шикоятнома бо замимаи матни он огоњинома ирсол
мекунад. Шўрои диссертатсионї на дертар аз 2 моњ аз рўзи гирифтани огоњинома ба
КОА инњоро ирсол мекунад:
- хулосаи шўрои диссертатсионї дар бораи натиљањои баррасии шикоятнома;
- пайнавис (стенограмма)-и љаласаи шўрои диссертатсионї, ки дар он шикоятнома
баррасї гардида, бо имзои раискунандаи љаласа ва котиби илмии шўрои
диссертатсионї ва бо муњри муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис
дода шудааст, тасдиќ гардидааст.
81. Агар фаъолияти шўрои диссертатсионии нисбат ба ќарори он шикоятнома
додашуда боздошт ё ќатъ гардида бошад, љавоб ба шикоятномаро муассисае омода
менамояд, ки дар назди он шўрои диссертатсионии номбурда фаъолият доштааст.
Таќриз ба шикоятнома, ки роњбар ба он имзо гузоштааст, бо гузоштани муњри
муассиса ба КОА на дертар аз 2 моњ аз рўзи гирифтани огоњинома ирсол мегардад.
82. Шикоятнома ва маводи воридшудаи вобаста ба онро КОА ба шўрои ташхис
медињад.
83. КОА дар асоси хулосаи шўрои ташхис њуќуќ дорад, ки аз шўрои диссертатсионї
маълумоти иловагї оид ба баргузории расмиёти пешнињод ба њимоя ва њимояи
диссертатсияро, ки дар хусуси он шикоятнома ворид шудааст, маводи заруриро барои
баррасии масъала дар бораи аз тарафи КОА ќабул шудани ќарор оид ба шикоятнома
дархост намояд. Шахси шикоятномадода ва довталаби дарёфти дараљаи илмї ба
љаласаи шўрои ташхис на камтар аз 10 рўз пеш аз рўзи баргузории љаласа даъват
мешаванд. Дар њолати њозир нашудани онњо шўрои ташхис љаласаи худро аз рўйи ин
масъала ба ваќти дигар мегузаронад. Шахсони номбурда на кам аз 10 рўз пеш аз
љаласа ба љаласаи такрории шўрои ташхис даъват карда мешаванд.
84. Дар њолати такроран њозир нашудани шахси шикоятномадода ва (ё) шахси
довталаби дарёфти дараљаи илмї шикоятнома дар набудани онњо баррасї мегардад.
Аз рўйи натиљањои љаласаи баргузоршуда шўрои ташхис хулоса оид ба шикоятномаро
ќабул менамояд, ки бо дарназардошти он КОА тавсия оид ба шикоятномаро ќабул
мекунад.
85. Хулосаи комиссияи ташхис оид ба шикоятнома ба КОА пешнињод мегардад ва
КОА бо мазмуни зайл ќарор ќабул мекунад:
- дар бораи ќонеъ намудани шикоятнома ва бекор кардани ќарори шўрои
диссертатсионї;
- дар бораи рад кардани шикоятнома ва додани дипломи дараљаи илмї.
86. Муњлати аз тарафи КОА ќабул намудани ќарор оид ба шикоятнома бояд аз 3
моњ аз рўзи ба КОА воридшавии маводи дар банди 78 Тартиби мазкур пешбинишуда
зиёд набошад. Муњлати мазкур дар њолати дархости маълумоти иловагии барои
баррасии шикоятнома зарурбуда метавонад аз тарафи КОА тамдид карда шавад.
Ќарор оид ба тамдиди муњлати номбурдаро роњбари воњиди сохтории КОА, ки
вазифаи аттестатсияи давлатии илмиро таъмин мекунад, ќабул менамояд.
87. Ќарори КОА оид ба шикоятнома дар муддати 10 рўз аз санаи ќабул шудани он
дар сомонаи расмии КОА дар шабакаи «Интернет» љой дода шуда, нусха аз ин ќарор
ба шахси шикоятномадода, инчунин, ба шўрои диссертатсионие, ки шикоятномаи
мазкурро баррасї кардааст, ирсол мегардад. Дар ин маврид, иттилоот дар бораи
роњбарони илмї (мушовирони илмї)-и шахси довталаби дарёфти дараљаи илмї, ки
нисбат ба ў ќарор оид ба шикоятнома ќабул шудааст, аъзои комиссияи шўрои
диссертатсионие, ки хулоса дар бораи ќабули диссертатсияи шахси довталаби дарёфти
дараљаи илмиро барои њимоя имзо кардааст, раиси ин шўрои диссертатсионї,
муќарризоне, ки ба ин диссертатсия таќриз навиштаанд, шахсе, ки хулосаи
муассисаеро, ки дар назди он диссертатсия омода шудааст, имзо кардааст, шахсе, ки
таќризи муассисаи пешбарро ба ин диссертатсия имзо кардааст, инчунин, дар бораи

муассисаи пешбаре, ки ин таќризро додааст, љой дода мешавад.
88. Дар њолати аз тарафи КОА ќабул шудани ќарор дар бораи ќонеъ гардонидани
шикоятнома ва бекор кардани ќарори шўрои диссертатсионї оид ба додани дараљаи
илмї диссертатсия метавонад такроран барои њимоя аз тарафи шахси довталаби
дарёфти дараљаи илмї бо тартиби муќаррарнамудаи Тартиби мазкур пешнињод карда
шавад.
§ 6. Мањрум кардани дараљањои илмї
89. Шахсоне, ки ба онњо дараљањои илмї бо вайронкунии меъёрњои
муќаррарнамудаи бандњои 8-11 Тартиби мазкур дода шудаанд, метавонанд бо ќарори
КОА аз дараљаи илмї мањрум карда шаванд.
90. Ариза дар бораи мањрум кардани дараљаи илмиро шахси воќеї ё шахси њуќуќї
метавонад ба КОА ба таври хаттї ё дар шакли электронї дар муддати 10 рўз аз санаи
ќабули ќарори шўрои диссертатсионї оид ба додани дараљаи илмї дињад.
91. Дар ариза дар бораи мањрум кардани дараљаи илмї маълумоти зерин зикр
мегардад:
- номи муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис ёфтааст ва дар
асоси ќарори ќабулнамудаи он дипломи дахлдор оид ба дараљаи илмї дода шудааст,
рамзи шўрои диссертатсионии мазкур;
- насаб, ном, номи падари шахси воќеие, ки дар бораи мањрум кардани дараљаи
илмї ариза додааст ё ном, мањалли љойгиршавии шахси њуќуќие, ки дар бораи мањрум
кардани дараљаи илмї ариза додааст, инчунин, раќами телефони тамос (агар мављуд
бошад), суроға (суроғањо)-и почтаи электронї (агар мављуд бошад) ва суроғаи почта,
ки ба онњо бояд маълумот оид ба љараён ва натиљањои баррасии ариза дар бораи
мањрум кардани дараљаи илмї ирсол карда шавад;
- маълумот дар бораи ќарори шўрои диссертатсионї, ки мавриди эътироз аст
(санаи ќабули ќарор, насаб, ном, номи падари шахсе, ки ба ў дар асоси ин ќарор
дипломи дараљаи илмї супурда шудааст);
- далелњое, ки дар асоси онњо шахси аризадода нисбат ба мањрум кардани дараљаи
илмї бо ќарори шўрои диссертатсионї (бо замимаи њуљљатњои тасдиќкунандаи
далелњои зикршуда) норозї мебошад.
92. Масъалаи мањрум кардани дараљаи илмї дар њолатњои зерин баррасї
намешавад:
- мављуд будани ќарори КОА аз рўйи ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмии
ќаблан ќабулкардашуда аз рўйи њамон масъала;
- дар ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї набудани далелњое, ки дар асоси
онњо шахси аризадињанда бо ќарори шўрои диссертатсионї норозї аст, инчунин
набудани њуљљатњое, ки далелњои мазкурро тасдиќ мекунанд;
- дар ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмии додашуда аз тарафи шахсе, ки
ќаблан шикоятнома ва аризаро оид ба мањрум кардани дараљаи илмї аз рўйи њамон
масъала дода буд, набудани далелњои дигар, ки дар асоси онњо шахси аризадињанда
оид ба мањрум кардани дараљаи илмї бо ќарори шўрои диссертатсионї норозї аст;
- дар ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї набудани насаб, ном, номи падар,
суроғаи почта, имзои шахси воќеии аризадињанда ё номи мањалли љойгиршавии он,
суроѓаи почта, имзои роњбар (муовини роњбар), муњри шахси њуќуќии аризадињанда
оид ба мањрум кардани дараљаи илм;
- имконнопазир будани хондани ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї;
- дар ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї вуљуд доштани алфози ќабењ ва
иборањои тањќиромез.
93. Дар њолатњои пешбининамудаи банди 92 Тартиби мазкур КОА ба суроғаи
шахсе, ки ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмиро додааст (дар њолати дар ариза
мављуд будани суроѓа ва имконпазир будани хондани он) огоњинома оид ба рад

кардани баррасии ариза бо зикр намудани сабаби радкунї дар муддати 30 рўз аз санаи
воридшавии ариза ирсол менамояд.
94. КОА ба шўрои диссертатсионие, ки нисбат ба ќарори он оид ба додани дараљаи
илмї ариза дода шудааст, инчунин, ба шахсе, ки дар хусуси ў ариза оид ба мањрум
кардани дараљаи илмї дода шудааст (дар сурати имконпазир будан), огоњинома дар
бораи воридшавии ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмиро ирсол менамояд.
Шўрои диссертатсионї на дертар аз 2 моњ аз рўзи гирифтани огоњинома ба КОА
њуљљатњои зеринро пешнињод менамояд:
- хулосаи шўрои диссертатсионї дар бораи натиљањои баррасии ариза оид ба
мањрум кардани дараљаи илмї;
- пайнавис (стенограмма)-и љаласаи шўрои диссертатсионї, ки дар он ариза оид ба
мањрум кардани дараљаи илмї баррасї шуда, аз тарафи раисикунандаи љаласа ва
котиби илмии шўрои диссертатсионї ба имзо расида, бо муњри муассисае, ки дар назди
он шўрои диссертатсионї таъсис шуда аст, тасдиќ гардидааст. Тартиби баргузории
љаласаи шўрои диссертатсионї аз рўйи масъалаи баррасии ариза оид ба мањрум
кардани дараљаи илмиро Низомномаи намунавї оид ба шўрои диссертатсионї
муќаррар менамояд.
95. Агар фаъолияти шўрои диссертатсионие, ки дар хусуси ќарори он оид ба
додани дараљаи илмї ариза дар бораи мањрум кардани дараљаи илмї дода шудааст,
манъ ё ќатъ шуда бошад, КОА ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмиро њамроњ
бо маводи парванда ба баррасии дигар шўрои диссертатсионї ирсол менамояд.
96. Ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї ва маводи аз рўйи он воридшударо
КОА ба шўрои ташхис вогузор мекунад.
97. КОА дар асоси хулосаи шўрои ташхис њуќуќ дорад, маълумотро оид ба
маќолањои чопшуда, ки талабот ба онњо дар бандњои 11-13 Тартиби мазкур муќаррар
гардидаанд ва мањалли кори шахсеро, ки дар хусуси ў ариза оид ба мањрум кардани
дараљаи илмї дода шудааст ва барои баррасии аризаи мазкур заруранд, дархост
намояд.
98. Хулосаи шўрои ташхис, ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї ва маводи
дар ин хусус воридшуда ба КОА барои баррасї вогузор мегардад. Њангоми ихтилофи
аќидањои шўрои ташхис, ки ба ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї хулоса
додааст ва шўрои диссертатсионї, ки дар хусуси ќарори он оид ба додани дараљаи
илмї ариза дода шудааст, аз рўйи тавсияи комиссияи ташхис КОА метавонад ариза
оид ба мањрум кардани дараљаи илмї ва маводи дар мавриди он воридшударо барои
хулосаи иловагї ба дигар шўрои диссертатсионї ирсол намояд.
99. Њангоми мављуд будани хулосаи шўрои ташхис, ки дар он ариза оид ба мањрум
кардани дараљаи илмї дастгирї ёфтааст, шахси аризадињанда ва шахсе, ки нисбати ў
ин ариза дода шудааст, ба љаласаи комиссияи ташхис на камтар аз 10 рўз пеш аз рўзи
љаласа даъват карда мешаванд. Дар њолати њозир шудани яке аз шахсони зикршуда,
љаласаи комиссияи ташхис баргузор мегардад. Њангоми њозир нашудани њар ду шахс
комиссияи ташхис љаласаро оид ба ин масъала ба ваќти дигар мавќуф мегузорад.
Шахсони зикршуда на кам аз 10 рўз пеш аз рўзи љаласа ба љаласаи такрории комиссияи
ташхис даъват карда мешаванд. Дар њолати такроран њозир нашудани шахси
аризадињанда оид ба мањрум кардани дараљаи илмї ва (ё) шахсе, ки нисбат ба ў ин
ариза дода шудааст, комиссияи ташхис масъаларо дар набудани онњо баррасї
менамояд. Баъд аз љамъбасти љаласаи баргузоршуда комиссияи ташхис хулосаро аз
рўйи ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї ќабул мекунад.
100. Хулосаи шўрои ташхис аз рўйи ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї ба
КОА пешнињод шуда, он яке аз ќарорњои зеринро ќабул мекунад:
- дар бораи мањрум кардани дараљаи илмї;
- дар бораи радкунии мањрум кардани дараљаи илмї.
101. Муњлати ќабули ќарори КОА аз рўйи ариза оид ба мањрум кардани дараљаи

илмї наметавонад аз рўзи воридшавии њуљљатњои дар банди 98 Тартиби мазкур
пешбинигардида аз 6 моњ зиёд бошад. Муњлати зикршударо КОА метавонад дар
њолати дархости маълумоти иловагии зарурї барои баррасии ариза оид ба мањрум
кардани дараљаи илмї ва маводи дар хусуси он воридшуда ба шўрои диссертатсионии
дигар барои хулосаи иловагї тамдид намояд. Ќарор оид ба тамдиди муњлати
номбурдаро роњбари воњиди сохтории КОА, ки вазифаи аттестатсияи давлатии
илмиро таъмин мекунад, ќабул менамояд.
102. Ќарори КОА дар бораи ариза оид ба мањрум кардани дараљаи илмї дар
муддати 10 рўз аз санаи ќабули он дар сомонаи расмии КОА дар шабакаи “Интернет”
љой дода шуда, нусхаи ин ќарор ба шахси аризадињанда оид ба мањрум кардани
дараљаи илмї, ба шўрои диссертатсионие, ки ин аризаро баррасї намудааст ва ба
шахсе, ки нисбат ба ў ќарори дахлдор (њангоми инконпазир будани ирсоли нусхаи
мазкур ба ин шахс) ќабул шудааст, ирсол мегардад. Дар ин њолат, инчунин, иттилоот
дар бораи роњбарони илмї (мушовирони илмї) - и шахсе, ки нисбат ба ў аз рўйи ариза
оид ба мањрум кардани дараљаи илмї ќарор ќабул карда шудааст, аъзои комиссияи
шўрои диссертатсионие, ки хулоса дар бораи ќабули диссертатсияи шахсе, ки нисбат
ба ў ќарори ќабулшуда ба њимояро имзо намудаанд, раиси ин шўрои диссертатсионї,
муќарризони ба диссертатсия таќриздода, шахсе, ки хулосаи муассисаеро, ки дар назди
он диссертатсияи мазкур омода шудааст, тасдиќ намудааст, шахсе ки таќризи
муассисаи пешбарро ба ин диссертатсия тасдиќ кардааст, инчунин муассисаи пешбаре,
ки ин таќризро додааст, низ љой дода мешавад.
§ 7. Барќарор кардани дараљањои илмї
103. Дараљаи илмї метавонад њангоми мављуд будани асосњои кофї барќарор
карда шавад.
104. Ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї метавонад аз тарафи шахси
воќеї ва њуќуќии дилхоњ ба КОА дар шакли хаттї ё шакли электронї ба шарти
истифодаи имзои электронї дода шавад. Аризаи мазкур метавонад дар ваќти дилхоњ
баъди аз тарафи КОА ќабул шудани ќарор оид ба мањрум кардани дараљаи илмї дода
шавад.
105. Дар ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї нишон дода мешаванд:
- номи муассисае, ки дар назди он шўрои диссертатсионї таъсис дода шуда, ќарори
он оид ба додани дараљаи илмї аз тарафи КОА бекор карда шудааст, рамзи шўрои
диссертатсионии мазкур;
- насаб, ном, номи падари (агар мављуд бошад) шахси аризадињанда оид ба
барќарор кардани дараљаи илмї, ё ном, мањалли љойгиршавии шахси њуќуќие, ки оид
ба барќарор кардани дараљаи илмї ариза додааст, инчунин, раќами телефони тамос,
суроға (суроғањои) почтаи электронї (агар мављуд бошад) ва суроғаи почта, ки ба онњо
бояд маълумот оид ба љараён ва натиљањои баррасии ариза оид ба барќарор кардани
дараљаи илмї ирсол гардад;
- маълумот дар бораи ќарори КОА, ки мавриди эътироз аст (санаи ќабули ќарори
мазкур, насаб, ном, номи падари (агар мављуд бошад) шахсе, ки аз дараљаи илмї
мањрум карда шудааст;
- далелњое, ки дар асоси онњо шахси аризадињанда оид ба барќарор кардани
дараљаи илмї бо ќарори КОА (бо замимаи њуљљатњои тасдиќкунандаи далелњои
зикршуда) норозї мебошад.
106. Масъалаи барќарор кардани дараљаи илмї дар њолатњои зерин баррасї
намегардад:
- додани ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї дар иртибот бо
вайронкунии тартиби пешнињод ба њимоя ва њимояи диссертатсия;
- дар ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї набудани далелњое, ки дар

асоси онњо, шахси аризадињанда бо ќарори шўрои диссертатсионї норозї аст,
инчунин, набудани њуљљатњое, ки далелњои мазкурро тасдиќ мекунанд;
- мављуд будани ќарори КОА аз рўйи ариза оид ба барќарор кардани дараљаи
илмї, ки ќаблан аз рўйи худи њамин масъала дода шуда аст;
- дар аризаи додашуда оид ба барќарор кардани дараљаи илмї аз тарафи њамон
шахсе, ки ќаблан аризаро оид ба барќарор кардани дараљаи илмї аз рўйи њамон
масъала дода буд, набудани далелњои дигаре, ки дар асоси онњо шахси аризадода бо
ќарори КОА норозї мебошад;
- дар ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї набудани насаб, ном, номи
падар, суроѓаи почта, имзои шахси воќеии аризадода ё номи мањалли љойгиршавї,
суроѓаи почта, имзои роњбар (муовини роњбар), муњри шахси њуќуќие, ки аризаро
додааст;
- имконнопазир будани хондани матни ариза оид ба барќарор кардани дараљаи
илмї;
- дар ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї вуљуд доштани алфози ќабењ ва
иборањои тањќиромез.
107. Дар њолатњои дар банди 106 Тартиби мазкур пешбинишуда КОА ба суроғаи
шахсе, ки ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмиро додааст (дар њолати вуљуд
доштани суроѓаи почта ва имконпазир будани хондани он), дар муддати 30 рўз аз
санаи воридшавии ариза огоњинома оид ба рад шудани баррасии аризаро бо зикр
намудани сабаби радкунї ирсол менамояд.
108. Ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї ва диссертатсия аз тарафи КОА
ба шўрои ташхис супурда мешавад.
109. КОА дар асоси хулосаи шўрои ташхис њуќуќ дорад, дар бораи маводи
чопшудае, ки талабот нисбат ба онњо дар бандњои 79(27) ва 81(67) Тартиби мазкур
муќаррар гардидааст ва мањалли кори шахсе, ки нисбат ба ў ариза оид ба барќарор
кардани дараљаи илмї дода шудааст, маълумотро барои баррасии аризаи мазкур
дархост намояд.
110. Шахсе, ки оид ба барќарор кардани дараљаи илмї ариза додааст ва шахсе, ки
нисбат ба ў ин ариза дода шудааст, ба љаласаи шўрои ташхис на кам аз 10 рўз пеш аз
рўзи љаласа даъват карда мешаванд. Дар њолати њозир шудани яке аз шахсони
номбурда љаласаи шўрои ташхис баргузор мегардад. Њангоми њозир нашудани њар ду
шахс шўрои ташхис љаласаро оид ба ин масъала ба ваќти дигар мегузаронад. Шахсони
номбурда на камтар аз 10 рўз пеш аз рўзи љаласа ба љаласаи такрории шўрои ташхис
даъват карда мешаванд. Дар сурати такроран њозир нашудани шахси аризадода оид
ба барќарор кардани дараљаи илмї ва ё шахсе, ки нисбат ба ў ин ариза дода шудааст,
масъалаи барќарор кардани дараљаи илмї дар шўрои ташхис дар набудани онњо
баррасї мегардад. Аз рўйи љамъбасти љаласаи баргузоршуда шўрои ташхис хулоса
ќабул мекунад.
111. Хулосаи комиссияи ташхис аз рўйи ариза оид ба барќарор кардани дараљаи
илмї ва тавсияи он ба КОА пешнињод мешавад ва яке аз ќарорњои зерин ќабул карда
мешавад;
- дар бораи барќарор кардани дараљаи илмї;
- дар бораи радкунии барќарор кардани дараљаи илмї.
112. Муњлати аз тарафи КОА ќабул карда шудани ќарор аз рўйи ариза оид ба
барќарор кардани дараљаи илмї аз рўзи ба КОА воридшавии ариза наметавонад аз 6
моњ зиёд бошад. Муњлати мазкур дар њолати дархости мавод ва маълумоти иловагї
барои баррасии ариза метавонад аз тарафи КОА тамдид карда шавад. Ќарори
тамдиди муњлати номбурдаро роњбари воњиди сохтории КОА, ки вазифаи
аттестатсияи давлатии илмиро таъмин мекунад, ќабул менамояд.
113. Ќарори КОА аз рўйи ариза оид ба барќарор кардани дараљаи илмї дар
муддати 10 рўз аз рўзи ќабул шудани он дар сомонаи расмии КОА дар шабакаи

“Интернет” љой дода шуда, нусхаи ин ќарор ба суроғаи шахсе, ки ариза оид ба
барќарор кардани дараљаи илмиро додааст ва шахсе, ки нисбат ба ў ќарори дахлдор
ќабул карда шудааст (дар сурати имконпазир будани ирсоли нусхаи зикршуда ба ин
шахс), ирсол карда мешавад. Дар ин њолат, инчунин, иттилоот дар бораи роњбарони
илмї (мушовирони илмї)-и шахсе, ки нисбат ба ў аз рўйи ариза оид ба барќарор
кардани дараљаи илмї ќарор ќабул карда шудааст, аъзои комиссияи шўрои
диссертатсионие, ки хулоса дар бораи ќабули диссертатсияи њамон шахсе, ки нисбат
ба ў ќарори ќабулшуда ба њимояро имзо намудаанд, раиси ин шўрои диссертатсионї,
муќарризони ба диссертатсия таќриздода, шахсе, ки хулосаи муассисаеро, ки дар назди
он диссертатсияи мазкур омода шудааст, тасдиќ намудааст, шахсе ки таќризи
муассисаи пешбарро ба ин диссертатсия тасдиќ кардааст, инчунин, муассисаи
пешбаре, ки ин таќризро додааст, низ љой дода мешавад.
2. ТАРТИБИ ДОДАНИ УНВОНИ ИЛМЇ
(ДОТСЕНТ, ПРОФЕССОР)
§ 1. Муќаррароти умумї
114. Унвонњои илмии дотсент ва профессор мутобиќи фењристи ихтисосњое, ки дар
Љумњурии Тољикистон муќаррар гардидааст, дода мешаванд. Фењристи ихтисосњои
кормандони илмии Љумњурии Тољикистон, шиноснома ва номгўи ихтисосњое, ки аз
рўйи онњо унвони илмї дода мешаванд, аз тарафи КОА тасдиќ карда мешавад.
115. Унвони илмї ба шахсоне дода мешавад, ки фаъолияти омўзгорї, илмї (илмїтањќиќотї)-ро дар муассисањо амалї намуда, дорои мањорати баланди омўзгорї,
дониши амиќи тахассусї ва дастовардњои илмї буда, инчунин, ба талаботи шахсони
довталаби дарёфти унвонњои илмї љавобгў мебошанд.
116. Унвони илмии додашударо шањодатнома оид ба додани унвони илмии дотсент
ё профессор тасдиќ менамояд. Намунаи давлатии шањодатнома оид ба додани унвони
илмї аз тарафи Њукумати Љумњурии Тољикистон тасдиќ мешавад, талаботи техникї,
тартиби барасмиятдарорї ва додани онро КОА муќаррар менамояд. Шањодатнома
оид ба унвони илмї дар асоси ќарори КОА дода мешавад.
117. Ќарор дар бораи додани унвони илмии дотсент ё профессор аз рўзи ќабули он
аз тарафи раёсати КОА эътибор пайдо мекунад.
118. Дар њолати мављуд будани сабабњои узрнок, аз љумла њангоми адои хизмати
муњлатноки шахси довталаби дарёфти унвони илмї дар њайати Ќуввањои Мусаллањ,
дигар ќўшунњо ё љузъу томњои низомии Љумњурии Тољикистон, љалб гардидани ў
барои иљрои дигар уњдадорињои давлатї, дар сафари хизматии тўлонї будан ва ё дар
муассисаи табобатї будани ў КОА њуќуќ дорад, ки љараёни муњлатњои дар њамин
Тартиб пешбинишударо мавќуф гузорад.
119. Масъалањои дигари марбут бо додани унвонњои илмиро, ки Тартиби мазкур
ва дигар санадњои меъёрии њуќуќї инъикос нанамудаанд, КОА бо тартиби
муќарраргардида танзим менамояд.
§ 2. Меъёрњои додани унвони илмї ва талабот нисбат ба шахси довталаби дарёфти
унвони илмї аз рўйи ихтисоси илмї
120. Унвони илмии дотсент ба корманди илмї ё илмї-омўзгории довталаби
дарёфти унвони илмї дода мешавад, агар довталаб дар рўзи ба шўрои муассиса
пешнињод кардани парвандаи аттестатсионї талаботи зеринро ќонеъ намояд:
- маводи таълимї, таълимї-методї ва асарњои илмии чопшуда дошта бошад,
дарсњои лексионї ё машғулиятњои дигарро ба дараљаи баланди тахассусї гузаронад;
- дараљаи илмии доктори илм, номзади илм, доктори фалсафа (PhD), доктор аз

рўйи ихтисос ё дараљаи илмии дар давлати хориљї дарёфтшуда дорад, ки дар
Љумњурии Тољикистон эътироф гардида, ба дорандаи он њамон њуќуќи академї ва (ё)
тахассусии доктори илм, номзади илм, доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос
вогузор гардидаанд.
121. Унвони илмии дотсент ба онњое дода мешавад, ки тибќи шартномањои
мењнатї дар муассисањои таълимї дар вазифањои зерин кор мекунанд:
- декани факултет, мудири кафедра, дотсент, роњбар ё љонишини роњбари (оид ба
корњои илмї-тањќиќотї, таълимї, таълимї-методї) филиал ё пажўњишгоњи ин
муассиса, ректор, муовини аввали ректор, муовини ректор, сарходими илмї, ходими
калони илмї, ходими хурди илмї ё мудир (сардори)-и шуъба (бахш, озмоишгоњ)-и
илмї (илмї - тањќиќотї ё таљрибавї-конструкторї);
- корманди муассисаи тањсилоти олии касбї буда, барномањои таълимии
тањсилоти олии касбии дорои аккредитатсияи давлатї ва (ё) барномаи такмили
ихтисос ва барномаи азнавтайёркунии тахассусї дар заминаи тањсилоти олии касбї,
инчунин, дар муассисаи тањсилоти тахассусии иловагї, ки барномаи такмили ихтисос
ва барномаи азнавтайёркунии тахассусиро дар заминаи тањсилоти олии касбї амалї
мекунад;
- директор, муовини директор, сарходими илмї, ходими пешбари илмї, ходими
калони илмї, мудир (сардор), муовини мудир (сардор)-и шуъба (бахш, озмоишгоњ)-и
илмї, илмї-тањќиќотї ё таљрибавї – конструкторї, роњбар ё муовини роњбари (оид ба
корњои илмї-тањќиќотї, таълимї, таълимї-методї) филиали ин муассиса;
- корманди муассисаи илмии амаликунандаи барномањои таълимии тањсилоти
олии касбии дорои аккредитатсияи давлатї ва (ё) барномаи такмили ихтисос ва
барномаи азнавтайёркунии тахассусї дар заминаи тањсилоти олии касбї ва
баъдидипломї;
- яке аз вазифањои зикршуда дар сархатњои 2 ва 3 банди мазкур ё вазифаи сардори
донишкада, сардори факултет, сардори кафедра ё муовини сардори кафедра ё вазифаи
зикршуда дар фењристи тасдиќшаванда аз тарафи роњбари маќомоти љумњуриявии
њокимияти иљроия, ки дар он тибќи ќонун хизмати њарбї ё дигар хизмати ба он
баробаркардашуда пешбинї шудааст, аз тарафи маќомоти љумњуриявии њокимияти
иљроия дар соњаи маќомоти корњои дохилї мебошад ва ба яке аз вазифањои дар
сархатњои 2 ва 3 банди мазкур баробар карда шудааст;
- шахсоне, ки дар хизмати њарбї ва ё дар хизмати ба он баробаркардашуда аз рўйи
шартнома мебошанд. ва дар маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон хизмат
мекунанд.
122. Меъёрњои додани унвони илмии дотсент аз инњо иборат аст:
- доштани собиќаи бефосилаи кор (собиќаи хизмати бефосилаи њарбї ё дигар
хизмати ба он баробаркардашуда аз рўйи шартнома, хизмат дар маќомоти корњои
дохилии Љумњурии Тољикистон) ба муддати на камтар аз 3 сол дар вазифањои дар
банди 121 Тартиби мазкур зикршуда;
- амалї намудани фаъолияти омўзгорї ба андозаи на камтар аз 0,25 басти корї (аз
љумла дар шароити њамкор будан) аз руйи барномањои таълимии тањсилоти олии
касбї ё тањсилоти тахассусии иловагї аз рўйи ихтисоси илмии дар парвандаи
аттестатсионї зикршуда дар муассисае, ки ўро барои дарёфти унвони илмї пешнињод
намудааст;
- доштани собиќаи фаъолияти илмї ва омўзгорї на камтар аз 5 сол дар муассисањо,
аз љумла, на камтар аз 3 сол собиќаи кори омўзгорї аз рўйи ихтисоси илмие, ки дар
парвандаи аттестатсионї нишон дода шудааст;
- доштани на камтар аз 20 маводи таълимї, таълимї – методї ва асари илмии
чопшуда (аз љумла бо њаммуаллифї) бо шумули патентњо барои ихтироот ва дигар
объектњои моликияти зењнї, ки дар раванди тањсилот истифода мешаванд. Зимнан,
дар зарфи 5 соли охир бояд на камтар аз 2 маводи таълимї ва на камтар аз 3 асари

илмї аз рўйи ихтисосњои илмии дар парвандаи аттестатсионї нишондодашуда ба чоп
расонида бошад (асарњои илмї дар нашрияњои таќризшаванда чоп шуда бошанд).
Ба асарњои илмии дорои маълумоти сирри давлатї ва дигар сирри аз рўйи ќонун
њифзшаванда талаботи чопи онњо дар нашрияњои таќризшаванда дахл надорад.
123. Унвони илмии профессор ба корманди илмї, илмї-омўзгорї, ки барои
дарёфти унвони илмї довталаб аст, дода мешавад, агар ў дар рўзи пешнињоди
парвандаи аттестатсионї ба шўрои муассиса талаботи зеринро ќонеъ намояд:
- дараљаи илмии доктори илм ё дараљаи илмии дар давлати хориљї дарёфтнамуда
дошта бошад, ки дар Љумњурии Тољикистон эътироф гардида, ба дорандаи он њамон
њуќуќи академї ва (ё) тахассусї вогузор гардидаанд, ки ба доктори илм тааллуќ дорад;
- маводи таълимї ва асарњои илмии чопшуда дошта бошад, инчунин, дарсњои
лексиониро дар сатњи баланди тахассусї гузаронад.
124. Унвони илмии профессор ба онњое дода мешавад, ки тибќи шартномањои
мењнатї дар вазифањои зерин дар муассисањои таълимї кор мекунад:
- декани факултет, мудири кафедра, вазифаи профессор, роњбар ё муовини роњбари
(оид ба корњои илмї-тањќиќотї, таълимї, таълимї- методї) филиал ё пажўњишгоњи ин
муассиса, ректор, муовини аввали ректор, муовини ректор, сарходими илмї ё сардори
шуъбаи (бахш, озмоишгоњи) илмї-тањќиќотї ё таљрибавї-конструкторї;
- корманди муассисаи тањсилотии тањсилоти олии касбї буда, барномањои
таълимии тањсилоти олии аккредитатсияи давлатидошта ва (ё) барномаи такмили
ихтисос ва барномаи азнавтайёркунии тахассусиро дар заминаи тањсилоти олии касбї,
инчунин муассисаи тањсилоти тахассусии иловагие, ки барномаи такмили ихтисос ва
барномаи азнавтайёркунии тахассусиро дар заминаи тањсилоти олии касбї амалї
менамояд;
- директор, љонишини директор, ходими калони илмї, мудир (сардор), љонишини
мудири шуъба (бахш, озмоишгоњ)-и илмї, илмї-тањќиќотї ё таљрибавї-конструкторї,
роњбар ё муовини роњбари (оид ба корњои илмї-тањќиќотї, таълимї, таълимї-методї)
ин муассиса,
- корманди муассисаи илмии амаликунандаи барномањои тањсилотии тањсилоти
олии касбии дорои аккредитатсияи давлатї ва (ё) барномаи такмили ихтисос ва
барномаи азнавтайёркунии тахассусї дар заминаи тањсилоти олии касбї ва
баъдидипломї;
- яке аз вазифањои зикршуда дар сархатњои 2 ва 3 банди мазкур ё вазифаи роњбари
муассисаи тањсилоти олии касбї, декани факултет, мудири кафедра ё муовини мудири
кафедра, ё вазифаи зикршуда дар фењристи тасдиќшаванда аз тарафи роњбари
маќомоти љумњуриявии њокимияти иљроия, ки дар он тибќи ќонун хизмати њарбї ё
дигар хизмати ба он баробаркардашуда пешбинї шудааст, роњбари маќомоти
љумњуриявии њокимияти иљроия дар соњаи маќомоти корњои дохилї мебошад ва ба яке
аз вазифањои дар сархатњои 2 ва 3 банди мазкур баробар карда шудааст;
- шахсоне, ки дар хизмати њарбї ва ё дар хизмати ба он баробаркардашуда аз рўйи
шартнома мебошанд, дар маќомоти корњои дохилии Љумњурии Тољикистон хизмат
мекунанд;
- дорои унвони илмии дотсент, ки аз дарёфти он на камтар аз 3 сол сипарї шудааст.
125. Меъёрњои додани унвони илмии профессор инњо мебошанд:
- доштани собиќаи бефосилаи кор (собиќаи бефосилаи хизмати њарбї ё дигар
намуди хизмати ба он баробаркардашуда аз рўйи шартнома, хизмат дар маќомоти
корњои дохилии Љумњурии Тољикистон) на камтар аз 5 сол дар вазифањои дар банди
124 њамин Тартиб зикршуда;
- амалї намудани фаъолияти омўзгорї ба андозаи на камтар аз 0,25 басти корї (аз
љумла дар шароити њамкор будан) аз рўйи барномањои таълимии тањсилоти олии
касбї ва (ё) тањсилоти тахассусии иловагї аз рўйи ихтисоси илмии дар парвандаи
аттестатсионї зикршуда дар муассисае, ки ўро барои дарёфти унвони илмї пешнињод

намудааст;
- доштани собиќаи фаъолияти илмї ва омўзгорї на кам аз 10 сол дар муассисањо,
аз љумла на камтар аз 5 сол собиќаи кори омўзгорї аз рўйи ихтисоси илмие, ки дар
парвандаи аттестатсионї нишон дода шудааст;
- ба њайси роњбари илмї ё мушовири илмї тайёр кардани на кам аз 2 нафар (барои
кормандони муассисањои омўзгорї) ва на камтар аз 5 нафар (барои кормандони
муассисањои илмї) шахсоне, ки ба онњо дараљањои илмї дода шудааст, зимнан, мавзўи
диссертатсияи аќаллан як нафари онњо ба ихтисоси илмии дар парвандаи
аттестатсионї нишондодашуда мутобиќат дошта бошад;
- доштани на камтар аз 50 маводи таълимї, таълимї-методї ва асарњои илмии
чопшуда (аз љумла бо њаммуаллифї), бо доштани патентњо барои ихтироот ва дигар
объектњои моликияти зењнї, ки дар раванди тањсилот истифода мешаванд. Дар ин
њолат тайи 5 соли охир аз рўйи ихтисоси илмии зикршуда дар парвандаи
аттестатсионии шахсони довталаби дарёфти унвонњои илмї бояд на камтар аз 3
маќолаи таълимї ва на камтар аз 5 асари илмии чопшуда вуљуд дошта бошад. Асарњои
илмї бояд дар нашрияњои илмии таќризшаванда чоп шуда бошанд. Ба асарњои илмии
дорои маълумоти сирри давлатї ва ё сирри дигари аз рўйи ќонун њифзшаванда
талаботи чопи онњо дар нашрияњои таќризшаванда дахл надорад;
- мављуд будани китоби дарсї (воситаи таълимї), ки муаллифи он шахсони
довталаби дарёфти унвонњои илмї мебошанд ё мављуд будани на камтар аз 3 китоби
дарсї (васоити таълимї), ки њаммуаллифи он шахсони довталаби дарёфти унвонњои
илмї њастанд. Китобњои дарсї бояд тайи 10 соли охир аз рўйи ихтисоси илмии дар
парвандаи аттестатсионї нишондодашуда чоп шуда бошанд.
§ 3. Меъёрњои додани унвони илмї дар соњаи санъат ва талабот
нисбат ба шахсони довталаби дарёфти унвонњои илмї
дар соњаи санъат
126. Унвони илмии дотсент дар соњаи санъат аз рўйи ихтисосњои илмї ба шахси
довталаби дарёфти унвони илмї, ки дараљаи илмии номзади илм, доктори фалсафа
(PhD), доктор аз рўйи ихтисос надошта бошад, дода мешавад, агар ў дар рўзи
пешнињоди парвандаи аттестатсионї ба шўрои муассиса талаботи зеринро ќонеъ
намояд:
- маводи таълимї ва асарњои илмии чопшуда дошта бошад, дарсњои лексиониро
хонад ё дигар машғулиятњоро ба дараљаи баланди тахассусї гузаронад;
- тањсилоти олии касбї дошта бошад;
- ба унвони ифтихории Љумњурии Тољикистон, собиќ Иттињоди Шўравї ё собиќ
љумњурињои иттифоќї (њунарпешаи халќї, рассоми халќї, меъмори халќї, арбоби
шоистаи санъат, њунарпешаи шоиста, рассоми шоиста) сазовор гардида, ё барандаи
љоизаи (соњибдиплом) на камтар аз ду намоишгоњ, озмун ё љашнвораи байналмилалї
ва ё љумњуриявї аз рўйи соњаи санъати дар парвандаи аттестатсионї нишондодашуда
бошад, зимнан, унвони барандаи љоизаи (соњибдиплом) намоишгоњњо, озмунњо ё
љашнворањои байналмилалї ва (ё) љумњуриявї дар њамон њолат ба њисоб гирифта
мешавад, ки агар он дар давраи омўзгории унвонљўи унвони илмї дар муассисаи
тањсилотии тањсилоти олии касбї ё баъди хатми он дарёфт гардида бошад;
- аз рўйи шартномаи мењнатї дар муассисае кор кунад, ки ўро ба дарёфти унвони
илмї пешнињод намудааст;
- вазифаи декани факултет, мудири кафедра, дотсент, роњбар ё муовини роњбари
филиал ё пажўњишгоњ (донишкада)-и муассисаи ўро ба дарёфти унвони илмї
пешнињодкунанда, ректор, муовини аввали ректор, муовини ректор, директор,
муовини директор, вазифаи сардори кафедра ё муовини сардори кафедра ё ки вазифаи
дар фењрист шомилбуда, ки аз тарафи роњбари маќомоти марказии њокимияти
иљроияи тасдиќ шуда, дар он тибќи ќонунгузории љумњурї хизмати њарбї ё дигар

хизмати ба он баробаркардашуда пешбинї шудааст, вазифаи роњбари маќомоти
њокимияти иљроия дар соњаи маќомоти корњои дохилиро иљро намояд.
127. Меъёрњои додани унвони илмии дотсент дар соњаи санъат инњо мебошанд:
- доштани собиќаи бефосилаи кор на камтар аз 2 сол дар вазифањое, ки дар сархати
панљуми банди 126 Тартиби мазкур нишон дода шудааст;
- амалї намудани фаъолияти омўзгорї ба андозаи на камтар аз 0,25 басти корї (аз
љумла дар шароити њамкор будан) аз рўйи соњаи санъати дар парвандаи аттестатсионї
нишондодашуда;
- доштани собиќаи кори омўзгорї на камтар аз 5 сол дар муассисањо, аз љумла на
камтар аз 3 сол собиќаи кори омўзгорї дар он соњаи санъат, ки дар парвандаи
аттестатсионї нишон дода шудааст;
- тайёр кардани на камтар аз 2 нафар барандаи љоизаи (соњибдиплом)
намоишгоњњо, озмунњо ва љашнворањои байналмилалї ва (ё) љумњуриявї аз рўйи соњаи
санъати дар парвандаи аттестатсионї нишондодашуда;
- доштани на камтар аз 2 асари илмї ва маводи таълимї, таълимї- методии
чопшуда (аз љумла, бо њаммуаллифї) ва на камтар аз 7 кори эљодї аз рўйи соњаи
санъати дар парвандаи аттестатсионї нишондодашуда.
128. Меъёрњои додани унвони илмии профессор дар соњаи санъат чунинанд:
- доштани собиќаи бефосилаи кор на камтар аз 2 сол дар вазифањои дар сархати
панљуми банди 129 Тартиби мазкур зикршуда;
- амалї намудани фаъолияти омўзгорї ба андозаи на камтар аз 0,25 басти корї (аз
љумла дар шароити њамкор будан) аз рўйи он соњаи санъат, ки дар парвандаи
аттестатсионї нишон дода шудааст;
- доштани собиќаи кори омўзгорї на камтар аз 10 сол дар муассисањо, аз љумла, на
камтар аз 3 сол собиќаи кори омўзгорї дар он соњаи санъат, ки дар парвандаи
аттестатсионї нишон дода шудааст;
- баъди дарёфти унвони илмии дотсент тайёр кардани на камтар аз 3 нафар
барандаи љоизаи (соњибдиплом) намоишгоњњо, озмунњо ё љашнворањои байналмилалї
ва (ё) љумњуриявї аз рўйи он соњаи санъат, ки дар парвандаи аттестатсионї нишон
дода шудааст;
- баъди дарёфти унвони илмии дотсент доштани на камтар аз 3 кори илмї ва
маводи таълимї, таълимї-методии чопшуда (аз љумла бо њаммуаллифон) ва на камтар
аз 10 корњои эљодї аз рўйи он соњаи санъат, ки дар парвандаи аттестатсионї пешнињод
шудааст.
129. Унвони илмии профессор дар соњаи санъат аз рўйи ихтисосњои илмї ба шахси
довталаби дарёфти унвони илмї, ки дараљаи илмии доктори илм надошта бошад, дода
мешавад, агар ў дар рўзи пешнињоди парвандаи аттестатсионї ба шўрои муассиса
талаботи зеринро ќонеъ намояд:
- маводи таълимї ва асарњои илмии чопшуда дошта бошад, курсњои лексияњоро
хонад ё дигар машғулиятњоро ба дараљаи баланди тахассусї гузаронад;
- тањсилоти олии касбї дошта бошад;
- ба унвони фахрии Љумњурии Тољикистон, собиќ Иттињоди Шўравї ё собиќ
љумњурињои иттифоќї (њунарпешаи халќї, рассоми халќї, меъмори халќї, арбоби
шоистаи санъат, њунарпешаи шоиста ва рассоми шоиста, меъмори шоиста) сазовор
гардида, ё барандаи љоизаи (соњибдиплом), маъмулан, на кам аз 3 намоишгоњ, озмун ё
љашнвораи байналмилалї ва (ё) љумњуриявї аз рўйи соњаи санъати дар парвандаи
аттестатсионї нишондодашуда бошад (зимнан, унвони барандаи љоизаи
(соњибдиплом) намоишгоњњо, озмунњо ё љашнворањои байналмилалї ва (ё)
љумњуриявї дар њамон њолат ба њисоб гирифта мешавад, ки агар он дар давраи
омўзгории унвонљўи унвони илмї дар муассисаи тањсилотии тањсилоти олии касбї ё
баъди хатми он дарёфт гардида бошад);
- тибќи шартномаи мењнатї дар муассисае кор мекунад, ки ўро ба дарёфти унвони

илмї пешнињод намудааст;
- вазифањои зеринро иљро кунад: вазифаи профессор, декани факултет, мудири
кафедра, роњбар ё муовини роњбари филиал ё пажўњишгоњи муассисае, ки ўро ба
дарёфти унвони илмї пешнињод мекунад, ректор, муовини аввали ректор, муовини
ректор, директор, муовини директор, сардори кафедра, муовини сардори кафедра ё
вазифаи дар фењрист шомилбуда, ки аз тарафи роњбари маќомоти марказии
њокимияти иљроия тасдиќ шуда, дар он тибќи ќонунгузории љумњурї хизмати њарбї ё
дигар хизмати ба он баробаркардашуда пешбинї шудааст, вазифаи роњбари маќомоти
марказии иљроия дар соњаи маќомоти корњои дохилиро иљро намояд;
- дорандаи унвони илмии дотсент буда, аз рўзи дарёфти он на камтар аз 3 сол
сипарї шуда бошад.
§ 4. Меъёрњои додани унвони илмї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ва талабот
нисбат ба шахси довталаби дарёфти
унвони илмї дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш
130. Унвони илмии дотсент дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш аз рўйи
ихтисосњои илмї ба шахси довталаби дарёфти унвони илмї, ки дараљаи илмии
доктори фалсафа (PhD), доктор аз рўйи ихтисос ё номзади илмро надошта бошад, дода
мешавад, агар ў дар рўзи пешнињоди парвандаи аттестатсионї ба шўрои муассиса
талаботи зеринро ќонеъ намояд:
- маводи таълимї, таълимї-методї ва асарњои илмии чопшуда дошта бошад, курси
лексияњоро хонад ё машғулиятњои дигарро ба дараљаи баланди тахассусї гузаронад;
- тибќи шартномаи мењнатї дар муассисае кор мекунад, ки ўро ба дарёфти унвони
илмї пешнињод намудааст;
- вазифаи декани факултет, дотсент, мудири кафедра, роњбар ё муовини роњбари
филиал ё пажўњишгоњ (донишкада)-и муассисаеро иљро кунад, ки ўро ба дарёфти
унвони илмї пешнињод кардааст, вазифаи ректор, муовини аввали ректор, муовини
ректор ё вазифаи мудири кафедра, муовини мудири кафедра ё вазифаи директор,
муовини директор, сарходими илмї, ходими пешбари илмї ё мудир (сардор), муовини
мудир (сардор)-и шуъбаи (бахш, озмоишгоњ)-и илмї, илмї-тањќиќотї, роњбар ё
муовини роњбари филиали (оид ба корњои илмї, илмї-тањќиќотї, таълимї, таълимїметодї)-и муассисаи ўро ба дарёфти унвони илмї пешнињодкунанда ё вазифаи дар
фењрист шомилбуда, ки аз тарафи роњбари маќомоти марказии њокимияти иљроия
тасдиќ шуда, дар он тибќи ќонунгузории љумњурї хизмати њарбї ё дигар хизмати ба
он баробаркардашуда пешбинї шудааст, вазифаи роњбари маќомоти марказии иљроия
дар соњаи маќомоти корњои дохилиро иљро намояд.
131. Меъёрњои додани унвони дотсент дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш
чунинанд:
- доштани собиќаи бефосилаи кор на камтар аз 2 сол дар вазифањои дар сархати
сеюми банди 130 Тартиби мазкур нишондодашуда;
- амалї намудани фаъолияти омўзгорї ба андозаи на камтар аз 0,25 басти корї (аз
љумла, дар шароити њамкор будан) аз рўйи он соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, ки
дар парвандаи аттестатсионї нишон дода шудааст;
- доштани собиќаи кори омўзгорї на камтар аз 5 сол дар муассисањо, аз љумла на
камтар аз 3 сол собиќаи кори омўзгорї аз руйи он соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш,
ки дар парвандаи аттестатсионї нишон дода шудааст;
- доштани унвони ќањрамони варзиш, барандаи љоизаи Бозињои олимпї, Бозињои
параолимпї, ќањрамони мусобиќањои ќањрамонии љањон, Аврупо, Осиё, Љумњурии
Тољикистон, мусобиќањои ќањрамонии миллї ё унвони фахрии Љумњурии Тољикистон,
собиќ Иттињоди Шўравї, собиќ љумњурињои иттифоќї, унвони фахрии байналмилалї
ё барандаи љоиза дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш ё тайёр кардани на камтар аз

1 нафар ќањрамони варзиш, барандаи љоизаи Бозињои олимпї, Бозињои параолимпї,
ќањрамони мусобиќањои ќањрамонии љањон, Аврупо, Осиё, Љумњурии Тољикистон,
ќањрамони мусобиќаи миллї аз рўйи он соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, ки дар
парвандаи аттестатсионї нишон дода шудааст;
- доштани на камтар аз 3 маводи таълимї, таълимї-методї ва асарњои илмии
чопшуда дар 5 соли охир аз рўйи он соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, ки дар
парвандаи аттестатсионї нишон дода шудааст.
132. Унвони илмии профессор дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш аз рўйи
ихтисосњои илмї ба шахси довталаби дарёфти унвони илмї, ки дараљаи илмии
доктори илмро надорад, дода мешавад, агар ў дар рўзи пешнињоди парвандаи
аттестатсионї ба шўрои муассиса талаботи зеринро ќонеъ намояд:
- маводи таълимї, таълимї - методї ва асарњои илмии чопшуда дошта бошад,
курси лексияњоро хонад ва ё машғулиятњои дигарро ба дараљаи баланди тахассусї
гузаронад;
- аз рўйи шартномаи мењнатї дар муассисае, кор мекунад, ки ўро ба дарёфти
унвони илмї пешнињод намудааст;
- вазифаи профессори кафедра, мудири кафедра, декани факултет, роњбар ё
љонишини роњбари филиал ё пажўњишгоњи (донишкадаи) муассисаеро, ки ўро ба
унвони илмї пешнињод намудааст, иљро намояд;
- вазифаи ректор, муовини якуми ректор, муовини ректор ва ё вазифаи сардори
кафедра, ё муовини сардори кафедра, ё вазифаи директор, муовини директор,
сарходими илмї, ё мудир (сардор), муовини мудири (сардори) шуъбаи илмї, илмїтањќиќотї (бахш, сектор, озмоишгоњ), роњбар ё муовини роњбари (оид ба корњои илмї,
илмї-тањќиќотї, таълим, таълимї-методии) филиали ташкилоте бошад, ки ўро ба
дарёфти унвони илмї пешнињод намудааст, ё вазифаи дар фењрист шомилбуда, ки аз
тарафи роњбари маќомоти марказии њокимияти иљроия тасдиќ шуда, дар он тибќи
ќонунгузории љумњурї хизмати њарбї ё дигар хизмати ба он баробаркардашуда
пешбинї шудааст, вазифаи роњбари маќомоти марказии иљроия дар соњаи маќомоти
корњои дохилиро иљро намояд;
- унвони илмии дотсентро дорад, ки аз рўзи дарёфти он на камтар аз 3 сол сипарї
шудааст.
133. Меъёрњои додани унвони профессор дар соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш
инњоянд:
- доштани собиќаи бефосилаи кор на камтар аз 2 сол дар вазифањои дар сархати 3
банди 132 Тартиби мазкур нишондодашуда;
- амалї намудани фаъолияти омўзгорї ба андозаи на камтар аз 0,25 басти корї (аз
љумла дар шароити њамкор будан) аз рўйи он соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, ки
дар парвандаи аттестатсионї нишон дода шудааст;
- доштани собиќаи кори омўзгорї на камтар аз 10 сол дар муассисањо, аз он љумла,
на камтар аз 3 сол собиќаи кори омўзгорї аз руйи он соњаи тарбияи љисмонї ва
варзиш, ки дар парвандаи аттестатсионї нишон дода шудааст;
- доштани унвони ќањрамони варзиш, барандаи љоизаи Бозињои олимпї, Бозињои
параолимпї, ќањрамони мусобиќањои љањон, Аврупо, Осиё, Љумњурии Тољикистон,
мусобиќањои ќањрамонии миллї ё унвони фахрии Љумњурии Тољикистон, собиќ
Иттињоди Шўравї, собиќ љумњурињои иттифоќї, унвони фахрии байналмилалї ё
љоизањои соњаи дахлдори тарбияи љисмонї ва варзиш;
- тайёр кардани на камтар аз 3 нафар ќањрамони варзиш, барандаи љоизањои
Бозињои олимпї, Бозињои параолимпї, ќањрамони мусобиќањои ќањрамонии љањон,
Аврупо, Осиё, Љумњурии Тољикистон, ќањрамони мусобиќањои миллї аз рўйи он соњаи
тарбияи љисмонї ва варзиш, ки дар парвандаи аттестатсионї нишон дода шудааст ё
дар 10 соли охир доштани китоби дарсї (васоити таълимї)-и чопшуда аз рўйи
ихтисоси илмии дар парвандаи аттестатсионї нишондодашуда;

- доштани на камтар аз 5 асари илмї ва маводи таълимї, таълимї – методии
чопшуда тайи 5 соли охир аз рўйи он соњаи тарбияи љисмонї ва варзиш, ки дар
парвандаи аттестатсионї нишон дода шудааст.
§ 5. Ба дарёфти унвони илмї пешнињод намудани
номзад аз тарафи муассиса
134. Номзади ба дарёфти унвони илмї пешнињодшавандаро шўрои муассисаи
пешнињодкунандаи шахси довталаби дарёфти унвони илмї баррасї менамояд.
135. Ќарори шўрои муассиса дар бораи ба дарёфти унвони илмї пешнињод
намудан бо овоздињии пинњонї ќабул карда мешавад.
136. Љаласаи шўрои муассиса дар мавриде босалоњият њисобида мешавад, ки агар
дар љаласа на камтар аз се ду њиссаи аъзои дар рўйхати шўрои муассиса шомилбуда
иштирок дошта бошанд. Ќарори шўрои муассиса дар бораи пешнињод ба дарёфти
унвони илмї мусбат њисоб мешавад, агар ба тарафдории номзад на камтар аз се ду
њиссаи аъзои шўрои дар љаласа иштирокдошта, вале на камтар аз 50 дарсади шумораи
умумии аъзои шўро овоз дода бошанд.
137. Нусхаи парвандаи аттестатсионии шахси довталаби дарёфти унвони илмї дар
муассисае, ки ўро ба дарёфти унвони илмї пешнињод кардааст, ба муњлати 10 сол
нигоњдорї мешавад.
138. Унвонњои илмиро метавонанд шањрвандони давлатњои хориљї, ки барои
фаъолияти омўзгорї ва (ё) илмї ба муассиса даъват шудаанд, дарёфт намоянд, агар
талаботи нисбат ба шахсони довталаби дарёфти унвонњои илмиро ќонеъ кунанд.
§ 6. Баррасии парвандаи аттестатсионии шахси
довталаби дарёфти унвони илмї дар КОА
139. Санљиши мукаммалии њуљљатњои барои баррасии масъала оид ба додани
унвони илмї ба шахси довталаби дарёфти унвони илмї пешнињодшаванда, инчунин
барасмиятдарории онро њангоми воридшавии парвандаи аттестатсионии шахси
довталаби дарёфти унвони илмї КОА амалї менамояд. Њангоми ошкор шудани
камбудї дар њуљљатњо ё барасмиятдарории нодурусти онњо парвандаи аттестатсионии
шахси довталаби дарёфти унвони илмї бо асоснок кардани сабаби баргардонидан
барои бартараф намудани нуќсонњои ошкоршуда ба муассисаи онро пешнињоднамуда
баргардонида мешавад. Дар ин њолат муњлати ќабули ќарор аз рўйи масъалаи додани
унвони илмї аз рўзи ба КОА воридшавии парвандаи аттестатсионии ислоњшудаи
шахси довталаби дарёфти унвони илмї муќаррар мегардад.
140. Дар њолати пешнињоди такрории парвандаи аттестатсионии шахси довталаби
дарёфти унвони илмї бидуни бартарафкунии камбудињои ќаблан ошкоргардида КОА
маводи иловагии заруриро барои баррасии парвандаи аттестатсионии шахси
довталаби дарёфти унвони илмї дархост намуда, онро њамроњ бо парвандаи
аттестатсионї барои ташхис ба муассисаи дигар ирсол менамояд. Муассиса на дертар
аз 2 моњ аз рўзи дарёфти маводи иловагї ва парвандаи аттестатсионии шахси
довталаби дарёфти унвони илмї хулосаи шўрои муассисаро оид ба натиљањои
баррасии парвандаи аттестатсионї ба КОА пешнињод мекунад. Дар муњтавои хулосаи
муассиса бояд натиљагирињои асоснокшуда оид ба риояи тартиби додани унвони
илмї, иљрои меъёрњои додани унвони илмї, аз љумла, оид ба мутобиќати шахси
довталаби дарёфти унвони илмї ба талабот нисбат ба шахси довталаби дарёфти
унвони илмї пешнињодшаванда мављуд бошад.
141. КОА аз рўйи натиљањои санљиши парвандаи аттестатсионї чунин ќарор ќабул
мекунад:
- дар бораи додани унвони илмї;

- дар бораи радкунии додани унвони илмї.
142. Дар њолати радкунии додани унвони илмї, пешнињоди такрории шахсони
довталаби дарёфти унвонњои илмї барои дарёфти унвони илмї метавонад баъди на
камтар аз як сол аз рўзи ќабули ќарор оид ба радкунии додани унвони илмї ба ў амалї
гардад.
143. Муњлати баррасии парвандаи аттестатсионии шахсони довталаби дарёфти
унвонњои илмї дар КОА набояд зиёда аз 6 моњ бошад. Дар сурати баргузории ташхиси
иловагї муњлати баррасии парвандаи аттестатсионии шахсони довталаби дарёфти
унвонњои илмї метавонад то 3 моњ тамдид гардад.
144. Фармоиши КОА дар бораи додани унвони илмї ва шањодатнома ё рад
кардани додани унвони илмї дар муддати 10 рўз дар сомонаи расмии КОА дар
шабакаи «Интернет» ва низоми иттилоотии давлатии аттестатсияи илмї аз рўзи
таъсиси он љой дода мешавад.
§ 7. Мањрум кардани унвони илмї
145. Шахсоне, ки ба онњо унвонњои илмї дода шудаанд, метавонанд аз тарафи
КОА бо асосњои зерин аз унвон мањрум карда шаванд:
- аз дараљаи илмї мањрум гардидани шахсе, ки ба ў унвони илмї дода шудааст;
- ошкор гардидани маълумоти тасдиќкунандаи вайронкунињои талаботи њамин
Тартиб нисбат ба шахсе, ки ба ў унвони илмї дода шудааст ва ба шахси довталаби
дарёфти унвони илмии матрањшаванда дар рўзи додани унвони илмї ба њамин гуна
шахс.
146. Ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї аз тарафи шахсони воќеї ва њуќуќї
ба унвони КОА дар шакли хаттї ё электронї ба шарти истифодаи имзои электронї аз
рўзи аз тарафи КОА ќабул шудани ќарор оид ба додани унвони илмї дар муддати 5
сол дода мешавад.
147. Муњтавои ариза дар бораи мањрум кардани унвони илмї аз инњо иборат аст:
- номи муассисае, ки шахси довталаби дарёфти унвони илмиро ба дарёфти унвони
илмї пешнињод намудааст, маълумот оид ба мањалли љойгиршавии он, суроѓаи почта,
имзои роњбар (муовини роњбар), нусхаи муњри шахси њуќуќии аризадињанда оид ба
мањрум кардани унвони илмї;
- насаб, ном, номи падари шахси воќеї, ки оид ба мањрум кардани унвони илмї
ариза додааст, инчунин раќами телефон, суроѓаи почтаи электронї (агар мављуд
бошад) ва суроѓае, ки ба онњо маълумот дар бораи љараён ва натиљањои баррасии
ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї бояд ирсол гардад;
- маълумот дар бораи ќарори КОА оид ба додани унвони илмї ва супоридани
шањодатнома оид ба додани унвони илмї (санаи ќабули ќарори зикршуда, насаб, ном,
номи падари шахсе, ки нисбат ба ў ин ќарор ќабул шудааст);
- далелњое, ки дар асоси онњо шахси аризадињанда оид ба мањрум кардани унвони
илмї аз ќарори КОА дар бораи додани унвони илмї ва супоридани шањодатнома оид
ба додани унвони илмї (бо замимаи њуљљатњои тасдиќкунандаи далелњои зикршуда)
норозї аст.
148. Масъалаи мањрум кардани унвони илмї дар њолатњои зерин баррасї
намегардад;
- мављуд будани ќарори КОА дар бораи аризањои ќаблан додашуда оид ба мањрум
кардани унвон аз рўйи худи њамон асосњо;
- дар ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї мављуд набудани маълумоти дар
банди 147 Тартиби мазкур пешбинигардида;
- дар ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї мављуд будани алфози ќабењ ё
иборањои тањќиромез;
- имконнопазир будани хондани матни ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї.

149. Дар њолатњои дар банди 148 Тартиби мазкур пешбинишуда КОА ба суроѓаи
шахси аризадода оид ба мањрум кардани унвони илмї (дар сурати имконпазир будани
хондани он), огоњинома оид ба рад кардани баррасии аризаро бо зикри сабабњои
иќдоми мазкур дар муддати 30 рўз аз рўзи воридшавии ариза ирсол менамояд.
150. КОА ба муассисаи пешнињодкунандаи шахси довталаби дарёфти унвони илмї
барои дарёфти унвони илмї, инчунин ба шахсе, ки нисбат ба ў ариза оид ба мањрум
кардани унвони илмиро додааст, огоњиномаро дар бораи воридшавии ариза оид ба
мањрум кардани унвони илмї бо замимаи ариза ирсол менамояд.
151. Муассиса на дертар аз 2 моњ аз рўзи дарёфт кардани огоњинома ба КОА
инњоро пешнињод мекунад:
- хулосаи шўрои муассиса оид ба натиљањои баррасии ариза дар бораи мањрум
кардани унвони илмї;
- пайнависи (стенограммаи) љаласаи шўрои муассиса, ки дар он ариза оид ба
мањрум кардани унвони илмї баррасї гардидааст, бо имзои раисикунандаи љаласа,
котиби илмии шўрои муассиса ва бо муњри муассиса тасдиќшуда.
152. КОА дар асоси ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї, хулосаи далелноки
муассиса ва парвандаи аттестатсионии шахсеро, ки нисбат ба ў ариза оид ба мањрум
кардани унвони илмї дода шудааст, ќарорро дар бораи мањрум кардани унвони илмї
ва дар хусуси бекор намудани шањодатнома оид ба додани унвони илмї ё оид ба
радкунии мањрум кардани унвони илмиро ќабул мекунад. Фармоиши КОА дар бораи
мањрум кардани унвони илмї ва дар хусуси бекор намудани шањодатнома оид ба
додани унвони илмї дар муддати 10 рўз аз рўзи ќабули он дар сомонаи расмии КОА
дар шабакаи “Интернет” љой дода шуда, нусхаи ќарори мазкур ба шахси аризадињанда
оид ба мањрум кардани унвони илмї, ба муассисае, ки шахси довталаби дарёфти
унвони илмиро ба дарёфти унвони илмї пешнињод намудааст, инчунин ба шахсе, ки
нисбат ба ў ќарор дар бораи мањрум кардан ё радкунии мањрум кардани унвони илмї
ќабул гардидааст, ирсол мешавад.
153. Муњлати аз тарафи КОА ќабул кардани ќарор оид ба мањрум кардани унвони
илмї аз рўзи ворид шудани ариза наметавонад аз 6 моњ зиёд бошад. Муњлати зикршуда
метавонад аз тарафи КОА дар сурати дархости маълумоти иловагї барои баррасии
ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї, инчунин ирсоли ариза оид ба мањрум
кардани унвони илмї ва маводи оид ба он воридшуда ба муассисаи дигар барои
хулосаи иловагї тамдид гардад. Ќарор оид ба тамдиди муњлатро раиси КОА ќабул
мекунад.
154. Ќароре, ки аз рўйи ариза оид ба мањрум кардани унвони илмї аз тарафи КОА
ќабул шудааст, метавонад бо тартиби судї мавриди эътироз ќарор гирад.
§ 8. Барќарор кардани унвони илмї
155. Шахсоне, ки аз унвони илмї мањрум шудаанд, метавонанд бо ќарори КОА дар
њолати вуљуд доштани асосњои зерин барќарор карда шаванд:
- барќарор гардидани дараљаи илмї, ки мањрум кардани он барои мањрум кардани
унвони илмї њамчун асос хизмат кардааст;
- ошкор шудани беасосии маълумоти гувоњидињандае, ки барои мањрум кардани
унвони илмї асос шудааст;
- вайрон карда шудани ќоидаи мањрум кардани унвони илмї, ки њамин Тартиб
муќаррар намудааст.
156. Ариза дар хусуси барќарор кардани унвони илмї метавонад аз тарафи дилхоњ
шахси воќеї ва њуќуќї ба КОА ба таври хаттї ё дар шакли электронї бо шарти
истифодаи имзои электронї дода шавад. Аризаи мазкур метавонад дар муддати 10 сол
аз рўзи ќабули ќарори КОА оид ба мањрум кардани унвони илмї дода шавад.
157. Дар ариза оид ба барќарор кардани унвони илмї нишон дода мешаванд:
- номи муассисаи шахси довталаби дарёфти унвони илмиро ба дарёфти унвони

илмї пешнињодкарда, маълумот оид ба мањалли љойгиршавии он, суроѓаи почта,
имзои роњбар (муовини роњбар), нусхаи муњри шахси њуќуќии аризадињанда оид ба
барќарор кардани унвони илмї;
- насаб, ном, номи падари шахси воќеї, ки барои барќарор кардани унвони илмї
ариза додааст, инчунин раќами телефон, суроѓаи почтаи электронї (агар мављуд
бошад) ва суроѓаи почта, ки ба онњо маълумот дар бораи љараён ва натиљањои
баррасии ариза оид ба барќарор кардани унвони илмї ирсол мегардад;
- маълумот дар бораи ќарори КОА (санаи ќарори ќабулшуда, насаб, ном, номи
падари шахси аз унвони илмї мањрумгардида, ки ба он эътироз оварда мешавад;
- далелњое, ки дар асоси онњо шахси аризадода оид ба барќарор кардани унвони
илмї аз ќарори КОА (бо замимаи њуљљатњои тасдиќкунандаи далелњои зикршуда)
норозї аст.
158. Дар њолатњои зерин ариза оид ба барќарор кардани унвони илмї баррасї
намегардад:
- дар ариза оид ба барќарор кардани унвони илмї набудани далелњое, ки дар асоси
онњо шахси аризадода бо ќарори КОА розї нест, инчунин набудани њуљљатњои
тасдиќкунандаи далелњои нишондодашуда;
- мављуд будани ќарори КОА аз рўйи ариза оид ба барќарор кардани унвони илмї,
ки ќаблан оид ба њамон масъала ќабул шудааст;
- дар ариза оид ба барќарор кардани унвони илмї мављуд набудани маълумоте, ки
дар банди 157 Тартиби мазкур пешбинї шудааст;
- имконнопазир будани хондани матни ариза оид ба барќарор кардани унвони
илмї;
- мављуд будани алфози ќабењ ва иборањои тањќиромез дар ариза оид ба
барќароркунии унвони илмї.
159. Дар њолатњои дар банди 158 Тартиби мазкур пешбинишуда КОА ба суроѓаи
шахси аризадињанда оид ба барќароркунии унвони илмї огоњиномаро дар бораи
радкунии баррасии ариза бо зикри сабабњои иќдоми мазкур дар муњлати 30 рўз аз рўзи
воридшавии ариза ирсол менамояд.
160. КОА ба муассисае, ки шахси довталаби дарёфти унвони илмиро ба дарёфти
унвони илмї пешнињод кардааст, огоњиномаро оид ба воридшавии ариза дар бораи
барќарор кардани унвони илмї бо замимаи ариза мефиристад. Чунин муассиса на
дертар аз 2 моњ баъди дарёфти огоњинома ба КОА њуљљатњои зеринро пешнињод
менамояд:
- хулосаи шўрои муассиса оид ба натиљањои баррасии ариза оид ба барќарор
кардани унвони илмї;
- пайнавис (стенограмма)-и бо имзои раисикунандаи љаласа, котиби илмии шўрои
муассиса ва бо муњри муассиса тасдиќшудаи љаласаи шўрои муассисае, ки дар он ариза
оид ба барќароркунии унвони илмї баррасї гардидааст.
161. Аз рўйи натиљањои љаласаи баргузоршудаи шўрои муассисае, ки шахси
довталаби дарёфти унвони илмиро ба дарёфти унвони илмї пешнињод кардааст, КОА
ќарори зеринро ќабул мекунад:
- дар бораи барќарор кардани унвони илмї;
- дар бораи радкунии барќарор кардани унвони илмї.
162. Муњлати ќабули ќарори КОА дар бораи ариза оид ба барќарор кардани
унвони илмї аз рўзи воридшавии ариза наметавонад аз 6 моњ зиёд бошад. Муњлати
зикршуда метавонад аз тарафи КОА дар сурати дархости маълумот ва маводи
иловагии зарурї барои баррасии ариза оид ба барќарор кардани унвони илмї тамдид
карда шавад. Ќарор оид ба тамдиди муњлати мазкурро раиси КОА, ки фаъолияти
аттестатсияи илмии давлатиро таъмин менамояд, ќабул мекунад.
163. Фармоиши КОА дар бораи барќарор кардани унвони илмї дар муддати 10 рўз
аз рўзи ќабули он дар сомонаи расмии КОА дар шабакаи «Интернет» љой дода

мешавад. Нусхаи ќарори мазкур ба шахсе, ки оид ба барќарор кардани унвони илмї
ариза додааст, инчунин ба шахсе, ки нисбат ба ў ќарори дахлдор ќабул шудааст, ирсол
мегардад.
164. Ќароре, ки аз рўйи ариза оид ба барќарор кардани унвони илмї аз тарафи
КОА ќабул шудааст, метавонад бо тартиби судї мавриди эътироз ќарор гирад.
3. МУЌАРРАРОТИ ХОТИМАВЇ
165. Тамоми масъалањои бањснок оид ба Тартиби додани дараљањои илмї ва
унвони илмї (дотсент, профессор) дар асоси ќонунгузории Љумњурии Тољикистон њал
мегардад.
166. Дахолати маќомоти давлатї, дигар муассисањо, шањрвандон аз љумла,
шахсони мансабдор ба фаъолияти КОА оид ба масъалањои додани дараља ва унвонњои
илмї, нострификатсияи (арзишёбии) њуљљатњо, аттестатсияи такрории шахсони дар
давлатњои хориљї дараља ва унвонњои илмї дарёфтнамуда, мањрум (барќарор)
кардани дараља ва унвонњои илмї манъ мебошад.

