КОМИССИЯИ ОЛИИ АТТЕСТАТСИОНИИ
НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

ФАРМОИШ
аз «27» октябри соли 2017

№ 49

ш. Душанбе

Дастури иловагӣ барои қабули диссертатсия ва риояи талаботи санадҳои
меъёрии ҳуқуқӣ ҳангоми ҳимояи он дар шӯрои диссертатсионӣ
Бо мақсади дар ҷараёни ташхиси пешакӣ ва ҳимояи диссертатсия роҳ
надодан ба сохтакорӣ ва амалҳои қолабӣ, тибқи талаботи банди 9 Қонуни
Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фаъолияти илмӣ ва сиёсати давлатӣ оид ба
илму техника» (№1197 аз 18.03.2015), банди 12 Низомномаи муассисаи давлатии
«Комиссияи олии аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон»
(Фармони Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, №504 аз 17.06.2015), бандҳои 6-8
«Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионӣ», бандҳои 2, 4, 17 «Тартиби
додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)» (Қарори Ҳукумати
ҶТ, №505 аз 26.11.2016), бандҳои 1-10 Протоколи №16/37 машварати кории назди
Ёрдамчиии Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ
ва робита бо ҷомеа (аз 9.10.2017) ва дар асоси қарори Раёсати Комиссияи олии
аттестасионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон (суратҷаласаи №5 аз
26.10.2017),
ФАРМОИШ МЕДИҲАМ:
1. Шӯрои диссертатсионӣ ҳангоми қабули диссертатсия вазифадор аст:
− ба талаботи бандҳои 6, 52, 53 «Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои
диссертатсионӣ» (минбаъд – Низомнома) ва бандҳои 10-12 «Тартиби
додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)» (минбаъд –
Тартиб) аҳамияти аввалиндараҷа зоҳир намояд;
− хулосаи муассисаеро, ки диссертатсия дар он иҷро шудааст, доир ба
мавҷуд будани қайд дар хусуси иҷрои кор аз рӯйи самт ва мавзӯи илмии
афзалиятноки мушаххас, ки аз тарафи Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон
тасдиқ гардидааст, мавриди санҷиш қарор диҳад;
− дар парвандаи довталаб мавҷудияти санадҳои тасдиқкунандаро оид ба
татбиқи амалии натиҷаҳои таҳқиқотӣ дар объектҳои мушаххаси ватанӣ ва
объектҳои минбаъд татбиқшавандаи он мавриди санҷиш қарор диҳад;
− банди 16 Тартибро дар мавриди санҷиши эътимоднокии диссертатсия бо
ёрии барномаи «антиплагиат» (асардуздӣ) иҷрошуда ҳисобад, агар ҳиссаи
иҷрои мустақилонаи он аз 80% кам набошад.

2. Иҷрои талаботи банди 46 Низомнома оид ба мамнуъ будани воридкунии
тағйирот дар матнҳои диссертатсия ва автореферат, пас аз пешниҳод ба шӯро
ва гузоштани онҳо дар сомонаи муассиса, ҳатмӣ мебошад.
3. Бо мақсади ба забони илм табдил додани забони тоҷикӣ, ба диссертатсияҳои
бо забони давлатӣ омодагардида авлавият дода шавад.
4. Илова ба бандҳои 18 ва 39 Тартиб, новобаста ба забони диссертатсия (тоҷикӣ,
русӣ, англисӣ), автореферати он бо ду забон (тоҷикӣ, русӣ ё тоҷикӣ, англисӣ
– дар ҳаҷми 2 ҷузъи чопӣ) ва хулосаи мухтасари кор бо се забон (тоҷикӣ, русӣ,
англисӣ – яксаҳифагӣ), дар шакли як китобча нашр карда шавад.
5. Дар раванди ҳимояи диссертатсия:
− илова ба банди 95 Низомнома ва банди 47 Тартиб, довталаб дар рӯнамои
омоданамудаи худ мазмун ва натиҷаҳои илмии кори таҳқиқотиро дар
намуди тезис, ҷадвал ва графику диаграммаҳо тасвир ва баён намуда, дар
зарфи то 20 дақиқа онҳоро муаррифӣ менамояд. Дар намуди маърӯза
хондани матни баромад, қобили қабул нест;
− илова ба банди 95 Низомнома, раванди саволу ҷавобҳои байни аъзои
шӯрои диссертатсионӣ ва довталаб мустақиман ба роҳ монда шавад.
Додани саволҳои пешакӣ омодагардида ва ҷудо намудани вақти омодагирӣ
барои ҷавобҳо, манъ аст;
− илова ба бандҳои 78, 79 Низомнома ва банди 37 Тартиб, тақризи муассисаи
муқарриз бештар ба аҳамияти мавзӯи таҳқиқотӣ ва татбиқи бевоситаи
натиҷаҳои диссертатсионӣ дар истеҳсолоти корхонаҳо ва муассисаҳои
ватанӣ бахшида шуда, номгӯи объектҳои эҳтимолии ҷумҳурӣ, ки дар онҳо
натиҷаҳои мазкурро истифода бурдан мумкин аст, нишон дода шавад;
− дар тақризҳои беруна ба автореферати диссертатсия ба мазмуни кор
воқеъбинона ва аз нуқтаи назари танқидӣ баҳо дода шавад;
− илова ба бандҳои 74, 75, 99 Низомнома ва бандҳои 33, 48 Тартиб, баромади
муқарризи расмӣ вобаста ба муҳимияти мавзӯи илмӣ ва истифодаи
натиҷаҳои диссертатсионӣ дар ҳалли масъалаҳои Тоҷикистон, танҳо аз
диди таҳлилӣ сурат гирифта, дар зарфи то 20 дақиқа баён карда шавад. Аз
таърифу тавсифи беасоси довталаб ва диссертатсияи ӯ худдорӣ карда
шавад;
− ҳангоми баҳодиҳии ҷамъбастии диссертатсия иҷрои талаботи банди 101
Низомнома, яъне дар муҳокимаи натиҷаҳои таҳқиқотӣ иштирок намудани
мутахассисони самти илмии диссертатсия (на камтар аз 5 узви шӯрои
диссертатсионӣ), ҳатмӣ мебошад.
6. Тартиби ташкили ҳайати шӯрои диссертатсионӣ ҷиҳати гузаронидани ҳимояи
якдафъаинаи диссертатсияе, ки барои дарёфти дараҷаи илмии доктори
фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисос дархост шудааст, тибқи бандҳои 30-33
боби 2 – (Тартиби ташкили шӯро)-и «Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои

диссертатсионӣ» (Қарори Ҳукумати ҶТ, №505 аз 26.11.2016) ба роҳ монда
шавад.
7. Тартиби ташкили ҳайати шӯрои диссертатсионӣ ҷиҳати гузаронидани ҳимояи
якдафъаинаи диссертатсияе, ки барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм ё
доктори илм дархост шудааст, тибқи бандҳои 163-166 боби 10 – (Тартиби
дарёфти дараҷаҳои илмии номзади илм ва доктори илм дар шӯрои
диссертатсионӣ)-и «Низомномаи намунавӣ оид ба шӯрои диссертатсионӣ»
(Қарори Ҳукумати ҶТ, №505 аз 26.11.2016) ба роҳ монда шавад. Барои ба
шӯрои диссертатсионӣ қабул намудани диссертатсияи докторӣ, бояд дар
ҳайати шӯро на кам аз 5 мутахассис – доктори илм, барои қабули
диссертатсияи номзадӣ бошад, на кам аз 3 доктори илм ва 2 номзади илм
мавҷуд бошад.
8. Муҳлати ваколати шӯроҳои диссертатсионии таъсисёфта ва минбаъд
таъсисёбанда аз рӯзи ба имзо расидани фармоиши КОА 2 сол муқаррар карда
шавад.
9. Аз тарафи аъзои шӯрои диссертатсионӣ ба довталаб додани ҳама гуна
супориши ғайриқонунӣ ва аз ӯ талаб кардан ё гирифтани туҳфа, лиффофа ва
дигар унсурҳои ба ахлоқи илмӣ бегона, қатъиян манъ аст. Масъулияти
бевоситаи иҷрои банди мазкур ба зиммаи раиси шӯрои диссертатсионӣ
вогузор карда мешавад.
10. Узви шӯрои диссертатсионӣ, ки бесабаб дар ҷаласаҳои шӯро 3 маротиба
иштирок надорад, аз ҳайати он хориҷ карда мешавад.
11. Узви шӯрои диссертатсионӣ, ки дараҷаи илмии доктори илм, номзади илм ё
доктори фалсафа (PhD)-ро дар шӯрои диссертатсионии ғайри Федератсияи
Россия ба даст овардааст, дар муддати як моҳ (то 30 ноябри соли 2017)
ҳуҷҷатҳои аттестатсионии худро барои тасдиқи баробарарзишӣ
(нострификатсия)-и дипломаш ба КОА пешниҳод намояд. Дар акси ҳол, аз
ҳайати шӯрои диссертатсионӣ хориҷ карда мешавад.
12. Дар як ҷаласаи шӯрои диссертатсионӣ танҳо як диссертатсия мавриди баррасӣ
ва муҳокима қарор дода шавад.
13. Дар мавриди риоя ва иҷро нагардидани талаботи бандҳои 1-12 фармоиши
мазкур, доир ба фаъолияти минбаъдаи шӯрои диссертатсионӣ чораҳои
дахлдор андешида мешавад.
14. Матни фармоиши мазкур дар сомонаи расмии КОА ва бюллетени он ҷойгир
карда шавад.
15. Назорати иҷрои фармоиши мазкур ба зиммаи ноиби раиси КОА
Ф.С. Комилиён вогузор карда шавад.
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