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аз 15.07.2016, №2122 
тасдиќ шудааст 

 
 

Низомномаи 
хориљ, барќарор ва интиќоли донишљўёни  

муассисањои тањсилоти олии касбии Чумњурии Тољикистон 
 
 

1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 
 
1. Низомномаи хориљ, барќарор ва интиќоли донишљўёни муассисањои  тањсилоти 

олии касбии  Љумњурии Тољикистон дар асоси Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи 
маориф”, Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тањсилоти олии касбї ва тањсилоти 
касбии баъд аз муассисаи олии таълимї”, Низомномаи намунавї оид ба муассисањои 
тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон, ки бо ќарори Њукумати Љумњурии 
Тољикистон аз 3 марти соли 2011, №118 тасдиќ шудааст,  тањия гардида, низоми хориљ, 
барќарор ва интиќоли донишљўёнро муайян менамояд. 

2. Њолатњои барќарор ва интиќол намудани донишљўёни зинањои тањсилоти олии 
касбї бо ќабули ќарори дахлдори Комиссияи барќарор ва интиќол, ки дар назди ќисми 
таълим бо фармоиши ректори муассисаи тањсилоти олии касбї таъсис дода мешавад, 
баррасї мегардад.  

3. Фаъолияти Комиссияи барќарор ва интиќоли муассисаи тањсилоти олии касбї дар 
як соли тањсил ду маротиба, то оѓози њар даври академї ба роњ монда мешавад. 

 

2. ЌОИДАЊОИ УМУМИИ ХОРИЉ, БАРЌАРОР ВА ИНТИЌОЛ 

4. Мутобиќи моддаи 21 Ќонуни Љумњурии Тољикистон “Дар бораи тањсилоти олии 
касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї” дар муассисањои тањсилоти 
олии касбї дар шароити низоми кредитии тањсилот донишљў дар њолатњои зерин аз 
муассисаи тањсилоти олии касбї хориљ карда мешавад:  

-дар асоси ариза бо хоњиши худи донишљў;  
-бо сабаби гузаштан ба муассисаи тањсилоти олии касбии дигар; 
-барои давомоти нокифоя, дар як даври академї, яъне бесабаб дар њаљми зиёда аз 36 

соат ба дарсшиканї роњ додан; 
-барои тибќи шартнома дар муњлати муќарраршуда пардохтан накардани маблаѓи тањсил;  
-барои пас аз рухсатии академї сариваќт идома надодани тањсил; 
-бо сабаби дар даври асосии сессияи имтињонї доштани ќарзи академї аз се ва зиёда фанњои 

таълимї;  
-бо сабаби дар триместр бартараф накардани ќарзи академї аз як фанни таълимї 

новобаста аз он ки пайдарпайии омўзиши он њатмї мебошад; 
-барои вайрон кардани ќоидањои тартиботи дохилї ва Оинномаи муассисаи тањсилоти олии 

касбї; 
-барои содир кардани љиноят; 
-пас аз фавт. 
5. Донишљўёне, ки дар давраи тањсил дар зинаи тањсилоти олии касбї ба куштор, 

таљовуз, хариду фурўши маводи мухаддир даст мезананд ё ба њизбу њаракатњои тундрав ва 
ифротгаро шомил мегарданд, аз муассисаи тањсилоти олии касбї бе њуќуќи барќароршавї 
хориљ карда мешаванд.  

6. Миќдори кредитњое, ки донишљў то хориљшавї ё интиќол дар давраи тањсил дар 
муассисаи тањсилоти олии касбї љамъоварї намудааст, њангоми барќарор шудан ё интиќол 
ёфтани ў пурра ба инобат гирифта мешаванд.    

7. Донишљўёне, ки барќарор мешаванд ё аз як муассисаи тањсилоти олии касбї ба 
муассисаи тањсилоти олии касбии дигар ва дар як муассисаи тањсилоти олии касбї аз як 
ихтисос ба ихтисоси дигар, аз як шакли тањсил (рўзона, ѓоибона, шабона, фосилавї) ба 



шакли дигар интиќол мешаванд, бояд ба раёсати муассисаи тањсилоти олии касбї бо ариза 
ва ба он замима гардонидани маълумотномаи академї (транскрипт) мурољиат намоянд.  

8. Шакл ва мазмуни маълумотномаи академї (транскрипт), ки њангоми барќарор ва 
интиќол ба донишљўён дода мешавад, аз тарафи Вазорати маориф ва илми Љумњурии 
Тољикистон муќаррар мегардад. Дар маълумотномаи академї (транскрипт) номгўйи фанњои 
таълимї, њаљми кредитњо ва бањои донишљў вобаста ба њар як даври академї ба ќайд 
гирифта шуда, бо имзои ректор ё муовини ректор оид ба таълим, мутахассиси Маркази 
баќайдгирї ва машваратї ва муњри нишондори муассисаи тањсилоти олии касбї тасдиќ 
карда мешавад. 

9. Муњлати бартараф кардани ќарзњои академї барои донишљўёне, ки бо сабаби 
доштани ќарзњои академї аз муассисаи тањсилоти олии касбї хориљ шудаанд ва ё 
супоридани фарќият аз рўи наќшањои таълимї барои донишљўёне, ки аз як муассисаи 
тањсилоти олии касбї ба муассисаи тањсилоти олии касбии дигар ва дар як муассисаи 
тањсилоти олии касбї аз як ихтисос ба ихтисоси дигар, аз як шакли тањсил (рўзона, ѓоибона, 
шабона, фосилавї) ба шакли дигар интиќол мешаванд, дар њафтањои таълими назариявии як 
даври академї муќаррар карда мешавад. 

10. Интиќоли донишљўёне, ки тибќи квотаи Президенти Љумњурии Тољикистон ба 
муассисањои тањсилоти олии касбї ќабул гардидаанд аз як муассисаи тањсилоти олии касбї 
ба муассисаи тањсилоти олии касбии дигар ва дар як муассисаи тањсилоти олии касбї аз як 
ихтисос ба ихтисоси дигар, аз як шакли тањсил (рўзона, ѓоибона, шабона, фосилавї) ба 
шакли дигар манъ мебошад. 

11. Барќароршавии донишљўёне, ки дар курси якум аз муассисањои тањсилоти олии 
касбї хориљ шудаанд ё аз як муассисаи тањсилоти олии касбї ба муассисаи тањсилоти олии 
касбии дигар ва дар як муассисаи тањсилоти олии касбї аз як ихтисос ба ихтисоси дигар ё аз 
як шакли тањсил ба шакли дигари тањсил интиќол меёбанд, баъд аз даври академии якум бо 
иљозати Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ба роњ монда мешавад.   

12. Интиќоли донишљўён аз як муассисаи тањсилоти олии касбї ба муассисаи 
тањсилоти олии касбии дигар ва дар як муассисаи тањсилоти олии касбї аз як ихтисос ба 
ихтисоси дигар ё аз як шакли тањсил (рўзона, ѓоибона, шабона, фосилавї) ба шакли дигар бо 
дарназардошти иљрои талаботи барномањои таълимї ва мављудияти фарќият аз рўи наќшаи 
таълимї дар њаљми то 18 кредит ба курси мувофиќ ба роњ монда мешаванд. Дар чунин њолат 
дар шакли ройгон ва пулакї тањсил намудани донишљўёнро муассисаи тањсилоти олии касбї 
муайян мекунад.  

13. Донишљўёне, ки дар курсњои 2-5 аз муассисаи тањсилоти олии касбї хориљ 
шудаанд, дар муњлати то 5 сол, тибќи фарќият аз рўи наќшаи таълимї дар њаљми то 18 
кредитњои фаъол ба курси мувофиќ аз рўи ихтисос, шакл ва намуди ќаблии тањсил (рўзона, 
ѓоибона, шабона, фосилавї, ройгон ё пулакї) ва дар сурати мављуд набудани ихтисоси ќаблї 
ба ихтисоси ба он наздик ва шакли тањсили амалкунанда барќарор карда мешаванд.   

14. Донишљўёне, ки дар асоси доштани ќарзњои академї ё бо дигар сабабњо аз 
муассисаи тањсилоти олии касбї хориљ карда шуда, барои барќароршавї баъди танаффуси 
беш аз 5 сол аз давраи хориљшавї мурољиат мекунанд, бо иљозати Вазорати маориф ва илми 
Љумњурии Тољикистон барќарор карда мешаванд. Дар чунин њолат дар намуди тањсили 
пулакї барќарор шудани донишљўёнеро, ки то хориљшавї дар намуди ройгон тањсил 
мекарданд, муассисаи тањсилоти олии касбї муайян мекунад.  

15. Муњлати хизмат дар сафи Ќуввањои мусаллањи Љумњурии Тољикистон дар давраи 
тањсил њамчун танаффус њисобида намешавад. Афсарон ва дигар хизматчиёни њарбї, ки дар 
сафи Ќуввањои мусаллањи Љумњурии Тољикистон беш аз муњлати муайяншуда хизмат 
кардаанд ё хизмати шоёни њарбї доранд, новобаста аз муњлати танаффус ба муассисањои 
тањсилоти олии касбї барќарор карда мешаванд.    

16. Барќароркунии донишљўён ба муассисањои тањсилоти олии касбї зиёда аз се 
маротиба манъ буда, имтиёзњои донишљў танњо њангоми маротибаи якуми барќарор шудани 
ў нигоњ дошта мешаванд. Њолатњои истиснои тартиби барќарор намудани донишљўён аз 
тарафи Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон муќаррар карда мешавад. Дар 
маротибањои дуюм ва сеюми барќароршавї донишљўёне, ки то хориљшавї дар намуди 
ройгон тањсил мекарданд, дар намуди тањсили пулакї барќарор карда мешаванд.  



17. Барои интиќоли донишљўён дар давраи дарёфти тањсилоти олии касбї дар зинаи 
бакалавриат аз як муассисаи тањсилоти олии касбї ба муассисаи тањсилоти олии касбии 
дигар ва дар як муассисаи тањсилоти олии касбї аз як ихтисос ба ихтисоси дигар ё аз як 
шакли тањсил (рўзона, ѓоибона, шабона, фосилавї) ба шакли дигар ду маротиба иљозат дода 
мешавад.    

18. Интиќоли донишљўён дар курсњои 2-5 аз як муассисаи тањсилоти олии касбї ба 
муассисаи тањсилоти олии касбии дигар, ки ихтисосњои (самтњои) дар назди онњо амалкунада 
ба як гуруњ (кластер) мансубанд, бо розигии ректорони муассисаи тањсилоти олии касбї ва 
дар њолатњои истисної бо иљозати Вазорати маориф ва илми Љумњурии Тољикистон ба роњ 
монда мешавад.  

19. Интиќоли донишљўёни дар намуди пулакї тањсилкунанда аз як муассисаи 
тањсилоти олии касбї ба муассисаи тањсилоти олии касбии дигар ва дар як муассисаи 
тањсилоти олии касбї аз як ихтисос ба ихтисоси дигар бо розигии ректорони муассисањои 
тањсилоти олии касбї, ташкилот ё сарпарасте, ки донишљў бо он шартнома дорад, иљозат 
дода мешавад. 

20. Интиќоли донишљўёни хориљшуда аз як муассисаи тањсилоти олии касбї ба 
муассисаи тањсилоти олии касбии дигар ва дар як муассисаи тањсилоти олии касбї аз як 
ихтисос ба ихтисоси дигар ё аз як шакли тањсил (рўзона, ѓоибона, шабона, фосилавї) ба 
шакли дигар танњо баъди барќарор шудани донишљў дар муассисаи тањсилоти олии касбї, 
ихтисос ё шакли тањсиле, ки ќаблан дар он тањсил менамуд, иљозат дода мешавад. 

21. Интиќоли донишљўён аз муассисањои тањсилоти олии касбии хориљи кишвар ба 
муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон бо иљозати Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии Тољикистон ва дар асоси баробарарзиш (нострификатсия) намудани 
маълумотномаи академї (њуљљатњои тасдиќкунанда оид ба тањсилот) ба роњ монда мешавад. 

22. Ба донишљўёне, ки дар муассисањои тањсилоти олии касбии Љумњурии Тољикистон 
дар намуди ройгон тањсил менамоянд ва хоњиши ба муассисаи тањсилоти олии касбии хориљи 
кишвар интиќол шуданро доранд, танњо дар сурати риояи талаботи тарафайн 
(баргардонидани маблаѓи буљети давлатї дар давраи тањсил дар муассисањои тањсилоти 
олии касбии Љумњурии Тољикистон) барои интиќол ёфтан иљозат дода мешаванд. 

23. Интиќоли донишљўёне, ки ба муассисањои тањсилоти олии касбї пас аз хатми 
муассисањои тањсилоти миёнаи касбї дар шакли идомаи тањсил, дарёфти тањсилоти дуюми 
олии касбї ва дараљаи академии магистр ќабул карда шудаанд, аз як ихтисос ба ихтисоси 
дигар дар як муассисаи тањсилоти олии касбї ё аз як муассисаи тањсилоти олии касбї ба 
дигар муассисаи тањсилоти олии касбї манъ мебошад.   

24. Барои донишљўёне, ки ба муассисаи тањсилоти олии касбї пас аз хатми муассисањои 
тањсилоти миёнаи касбї дар шакли идомаи тањсил, дарёфти тањсилоти дуюми олии касбї ва 
дараљаи академии магистр ќабул карда шудаанд, интиќол аз рўи як ихтисос аз як муассисаи 
тањсилоти олии касбї ба дигар муассисаи тањсилоти олии касбї, ки дар назди он ихтисоси 
мазкур амал мекунад, дар сурати љой доштани зарурати истењсолї ё иваз намудани љойи 
истиќомат иљозат дода мешавад.  

  
 

2. ТАРТИБИ ХОРИЉ НАМУДАН 
 

25. Донишљў дар њолати аз як фанни тахассусї се маротиба бањои F 
(ѓайриќаноатбахш) гирифтан, бе њуќуќи барќароршавї ба ин ихтисос (самт) хориљ карда 
мешавад. Дар ин њолат ў њуќуќ дорад, ки ба дигар ихтисос (самт)-и ба он наздик, ки тибќи 
талаботи наќшаи таълимии он омўзиши фанни мазкур маќоми тахассусї надорад, барќарор 
шавад. 

26. Хориљ намудани донишљўён аз муассисаи тањсилоти олии касбї бо фармоши 
ректор дар асоси пешнињоди садорати факултет сурат мегирад. Пас аз хориљ шудан ба 
донишљў бо хоњиши ў маълумотномаи академї (транскрипт) дода мешавад. Нусхаи аслии 
њуљљатњои намунаи давлатї, ки донишљў дар асоси он ба муассисаи тањсилоти олии касбї 
ќабул гардида буд, баргардонида мешавад. Њуљљатњои шахсии донишљў дар ин маврид ба 
бойгонии муассисаи тањсилоти олии касбї супорида мешавад. 

  



3. ТАРТИБИ БАРЌАРОР НАМУДАН 
 
 27. Донишљўе, ки хориљ шудааст, метавонад ба ихтисос ва курси мувофиќ дар сурате 

барќарор шавад, ки талаботи барои ин курс ё ихтисос муќарраршуда дар маълумотномаи 
академї (транскрипт)-и ў дарљ ёфта бошад. 

28. Дар мавриди барќароршавии донишљў ба ихтисос ва курси мувофиќ њаљми 
кредитњои фанњои таълимие, ки аз рўи онњо ќарзи академї ё фарќият месупорад, бояд то 18 
кредитро ташкил дињад. Муассисањои тањсилоти олии касбї дар муайян намудани фарќият 
аз рўи наќшањои таълимии ихтисосњо (самтњо) мустаќил мебошанд.  

29. Маркази баќайдгирї ва машваратї дар асоси маълумотномаи академї 
(транскрипт)-и донишљў курси тањсил ва фарќиятро аз рўи наќшаи таълимии ихтисоси 
амалкунандаи муассисањои тањсилоти олии касбї муайян намуда, ба садорати факултет 
барои баррасї дар Комиссияи барќарор ва интиќоли муассисаи тањсилоти олии касбї 
пешнињод менамояд. 

30. Барои барќарор намудан донишљў ба номи ректори муассисаи тањсилоти олии 
касбї бо ариза мурољиат намуда, ба он маълумотномаи академї (транскрипт) ё дафтарчаи 
имтињонї, маълумотнома оид ба фаъолияти мењнатї дар давраи танаффус пас аз хориљшавї, 
инчунин њуљљатњои дигари заруриро замима мегардонад. Муассисаи тањсилоти олии касбї 
бояд аризаи донишљўро оид ба барќароркунї дар муддати як њафта (аз рўзи баќайдгирї) 
дида барояд. Дар сурати манфї њал шудани масъала, бояд сабаб ва ќарори Комиссияи 
барќарор ва интиќоли муассисаи тањсилоти олии касбї дастраси донишљў гардонида шавад. 

31. Фармоиши ректори муассисаи тањсилоти олии касбї оид ба барќароркунии 
донишљў дар асоси пешнињоди садорати факултет ва ќарори Комиссияи барќарор ва 
интиќоли муассисаи тањсилоти олии касбї ба тасвиб расонида мешавад.  

32. Донишљў барои ба сафи донишљўён барќарор шудан пас аз ба тасвиб расидани 
фармоиши ректори муассисаи тањсилоти олии касбї миќдори кредитњои заруриро, ки 
мувофиќи наќшаи таълимии фардї аз худ карда натавонистааст, дар давраи њафтањои 
таълими назариявии даври академї аз нав азхуд мекунад. Дар сурати дар муњлати 
муќарраргардида бартараф накардани ќарзњои академї фармоиши ректор оид ба бекор 
кардани фармоиши барќароркунии донишљўи мазкур ба имзо расонида мешавад.  

 
4. ТАРТИБИ ИНТИЌОЛ НАМУДАН 

 
33. Донишљўе, ки хоњиши ба муассисаи тањсилоти олии касбии дигар интиќол ёфтанро 

дорад, бояд ба номи ректори муассисаи тањсилоти олии касбии ќабулкунанда ариза 
пешнињод намояд. Донишљў бояд баъди гирифтани розигии хаттии ректори муассисаи 
тањсилоти олии касбии ќабулкунанда (дар ариза бояд имзо, мўњр ва розигии ў возењ бошад) 
ба ректори муассисаи олии касбие, ки дар он тањсил менамояд бо ариза ва ба он замима 
гардонидани нусхаи асли аризаи ба ректори муассисаи тањсилоти олии касбии ќабулкунанда 
ирсолнамудааш мурољиат намуда, розигии ўро низ ба даст орад.   

34. Дархости донишљў љињати интиќол ёфтан дар Комиссияи барќарор ва интиќоли 
муассисаи тањсилоти олии касбии ќабулкунанда дар асоси пешнињод гардидани аризањои ў 
бо розигии ректорони њарду муассисањои тањсилоти олии касбї мавриди баррасї ќарор дода 
мешавад.  

35. Ректори муассисаи тањсилоти олии касбии ќабулкунанда вазифадор аст, ки дар 
асоси ќарори Комиссияи барќарор ва интиќол ва розигии ректори муассисаи тањсилоти олии 
касбие, ки донишљў дар он тањсил менамояд, фармоишро дар бораи интиќол ёфтани 
донишљў ба имзо расонида, бо замима гардонидани нусхаи он ба мактуб ба ректори 
муассисаи тањсилоти олии касбие, ки донишљў дар он тањсил менамояд, ирсол менамояд. 

36. Ректори муассисаи тањсилоти олии касбие, ки донишљў дар он тањсил менамояд 
вазифадор аст, ки дар асоси мактуб ва нусхаи фаромиши ректори муассисаи тањсилоти олии 
касбии ќабулкунанда, фармоиши хориљ намудани донишљўро “бо сабаби интиќол намудан 
(ба муассисаи тањсилоти олии касбии ќабулкунанда)” ба имзо расонида, дар муддати 10 рўз 
ба нишонии муассисаи тањсилоти олии касбии ќабулкунанда њуљљатњои зерини донишљўро 
фиристад: 

 њуљљатњои шахсии донишљў; 



 вараќаи тањсили донишљў; 

 маълумотномаи академї; 

 нусха аз фармоиши ректор оид ба интиќол; 

 номгўи њуљљатњои фиристодашуда. 


