
1 

 

ДОНИШГОҲИ ДАВЛАТИИ ТИҶОРАТИ ТОҶИКИСТОН 

 

 

СУД 338.46       Бо ҳуқуқи дастнавис 

 

 

 

РУСТАМОВ ФИТРАТ МУЗАФАРОВИЧ 

 

  

РУШДИ ИҚТИДОРИ КАДРИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ 

ОЛИИ КАСБӢ ДАР БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ТАЪЛИМӢ 

 

 

 

ДИССЕРТАТСИЯ  

барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои иқтисодӣ  

аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ 

(иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо 

– соҳаи хизматрасонӣ) 

 

 

 

                                                                        Роҳбари илмӣ:  

                                                                       д.и.и., дотсент Шаропов Ф.Р. 

 

 

ДУШАНБЕ – 2021 

 



2 

 

МУНДАРИҶА 

МУҚАДДИМА………………………………………………………………..3-10 

БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДИИ РУШДИ ИҚТИДОРИ 

КАДРИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ ДАР 

БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ТАЪЛИМӢ........................................11-48 

1.1. Моҳияти иҷтимоию иқтисодии иқтидори кадрии муассисаҳои  

таҳсилоти олии касбӣ……….……………………...................……......11-29 

1.2. Хусусиятҳои ташаккул ва рушди иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ..............................................................................30-39 

1.3. Методикаи арзёбии иқтидори кадрии муассисаҳои  

таҳсилоти олии касбӣ ……………….………........................................39-48 

БОБИ II. ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ 

ТАЪЛИМӢ ВА ИҚТИДОРИ КАДРИИ МУАССИСАҲОИ  

ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ........................….......................................49-84  

2.1. Тамоюлҳои рушди низоми таҳсилоти олии касбӣ дар шароити 

муосир…………………………………………………………………...49-62 

2.2. Арзёбии иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ…......62-74  

2.3. Таҳлили омилҳои ба рушди иқтидори кадрии муассисаҳои  

таҳсилоти олии касбӣ таъсиррасон........................................................74-84 

БОБИ III. САМТҲОИ АСОСИИ РУШДИ ИҚТИДОРИ КАДРИИ 

МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ………........……....85-114 

3.1. Ташаккули стратегияи рушди иқтидори кадрии муассисаҳои  

таҳсилоти олии касбӣ……………………………...…….....................85-100 

3.2. Таҳияи низоми дохилидонишгоҳии рушди иқтидори кадрӣ….......100-108 

3.3. Рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ  

дар шароити татбиқи технологияҳои рақамӣ....................................108-114 

ХУЛОСА…………………………………………..................................................................115-119 

РӮЙХАТИ АДАБИЁТ……………...............................................…....…120-138 

ЗАМИМАҲО……………………………………………………….......…139-150 

 



3 

 

  МУҚАДДИМА 

 

Мубрам будани мавзӯи диссертатсия. Тавре, ки Асосгузори сулҳу 

ваҳдати миллӣ - Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар Паёми солонаи хеш ба Маҷлиси Олии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон санаи 26.12.2018 қайд карданд «таҳким бахшидани 

иқтидори илмии кишвар, ҷорӣ кардани ихтироот дар истеҳсолот, устувор 

гардонидани пояҳои моддиву техникии муассисаҳои таълимӣ, баланд 

бардоштани сифати таълим дар ҳамаи зинаҳои таҳсилот, ҷалби боз ҳам васеи 

истеъдодҳои ҷавон ба омӯзиши технологияҳои муосир ва корҳои эҷодиву 

техникӣ вазифаи муҳимтарини соҳаи илму маориф мебошад»1. 

Дар шароити муосир фаъолияти самараноки низоми таҳсилоти олии 

касбӣ ба омили калидии рушди иқтидори кадрӣ ва унсури муҳими ташаккули 

сифатии захираҳои инсонӣ дар ҷумҳурӣ табдил мегардад. Ҷузъи 

муҳимтарини ислоҳоти соҳаи маориф ва таҳсилоти олӣ ҳалли проблемаи 

таъминот бо кадрҳо ва баланд бардоштани мақоми иҷтимоию иқтисодии 

кормандони ҳамаи зинаҳои таҳсилот, дар навбати аввал ҳайати илмию 

омӯзгорӣ мебошад. 

Дар шароити амали муносибатҳои бозорӣ таъмини босифати 

хизматрасониҳои таълимӣ дар муассисаҳои таҳсилоти олии ҷумҳурӣ вазифаи 

ниҳоят муҳим буда, яке аз унсурҳои муҳими таъмини эҳтиёҷоти иқтисоди 

миллӣ ва бозори меҳнат бо мутахассисони баландихтисос мебошад. 

Тағйироти куллие, ки дар бозори хизматрасониҳои таълимии ҷумҳурӣ 

ба амал омаданд, ташаккул ва рушди нуқтаҳои назари муосир оид ба 

ошкорсозии моҳият ва унсурҳои таркибии иқтидори кадриро тақозо дорад, ки 

он дар навбати худ ба сифати омили асосии баланд бардоштани самаранокии 

фаъолият ва таъмини рақобатпазирии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

баромад мекунад.  

                                                           
1 Паёми Президенти Љумҳурии Тоҷикистон ба Маҷлиси Олии Љумҳурии Тоҷикистон, Душанбе - 

26.12.2018. 
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Дар робита ба ин, омӯзиш ва арзёбии мазмуну мундариҷаи иқтидори 

кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва таъсири он ба баланд 

бардоштани сатҳи рақобатпазирӣ ва ташаккули нуфузи муассисаҳои таълимӣ 

дар ҷомеа зарурати объективӣ мебошад. 

Тасаввуроти муосир оид ба иқтидори кадрӣ ба методологияи таҳқиқи 

доимо такмилёбанда, таҳияи воситаҳои методӣ ва таъмини иттилоотӣ асос 

ёфтааст. Ин имкон медиҳад, ки равандҳои дар муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ баамалоянда таҳлил карда шаванд, сатҳи рақобатпазирии онҳо арзёбӣ 

ва пешгӯӣ гарданд, самтҳои стратегии рушд муайян шаванд ва дар ин замина 

қарорҳои илман асосноки идоракунӣ қабул гарданд. 

Ба андешаи мо, дар шароити муосир асосҳои назариявию  методологӣ 

ва воситаҳои методии арзёбии иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ бо дарназардошти тамоюли муосир, дастовардҳои илмӣ ва таҷрибаи 

амалии фаъолияти онҳо дар шароити мавҷудияти рақобат дар бозори 

хизматрасониҳои таълимӣ ба омӯзиши аниқ ва такмил ниёз доранд. 

Дар адабиёти илмӣ ва таҳқиқоти олимони ватанӣ ва хориҷӣ диққати 

махсус ба таҳқиқи нерӯи корӣ, иқтидори кадрии ташкилот ва иқтидори 

кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ равона шудааст. Вале масъалаи 

таҳқиқи комплексии иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар 

шароити густариши муносибатҳои рақобатӣ то андозае мавриди омӯзиш 

қарор нагирифтааст. Таҳқиқи ин масъала дар шароити иқтисодиёти ба 

иҷтимоиёт нигаронидашуда аҳамияти махсус пайдо мекунанд, зеро он ба 

ҳадаф ва вазифаҳои стратегии кишвар, ки дар Стратегияи миллии рушд то 

давраи соли 2030 инъикос ёфтаанд, ҷавобгӯ мебошад. 

Сатҳи таҳқиқи илмии мавзӯи диссертатсия. Дар шароити муосир 

масъалаҳои ташаккули рушди иқтидори кадрӣ, хусусиятҳо ва усулҳои таҳлил 

ва арзёбии нерӯи кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар асарҳои 

олимони зерини хориҷӣ баррасӣ шудааст: Афанесев В.Я., Андреев С.В., 

Батова В.Н., Балабанова Л.В., Бессмертная В.В., Литвинова O.И., Нижник 

Ю.А., Нуриев Р.М., Капелюшнико Р.И., Смирнов П.В., Кудрявтсев И.Е., 
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Потунданская В.Ф.,Трункина Л. В., Мундриевская Е.Б., Носкова М.В., 

Калинин А.М., Рассадин В.В., Касич-Пилипенко Т.М. ва дигарон. 

Дар байни олимони ватанӣ нисбат ба мафҳуми “иқтидори кадрӣ” 

Фақеров Ҳ.Н., Комилов С.Ҷ., Ҳабибов С.Ҳ., Шаропов Ф.Р., Сангинов Н.С., 

Қодирова З. Ҳ., Раҷабов Р.К., Катаева З., Қодиров Ш.Ш., Бобиев А., Обидов 

С.Х., Ибодзода З., Шоев Ш.М. таҳқиқоти илмӣ гузаронидаанд. 

Ҳамзамон, бояд қайд кард, ки ҷанбаҳои гуногуни рушди иқтидори 

кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар шароити ҷумҳурии мо ба 

таври кофӣ омӯхта нашудааст.  

Асосҳои назариявӣ ва методологии таҳқиқро. асарҳои бунёдии 

олимони ватанию хориҷӣ дар соҳаи назария ва амалияи рушди иқтидори 

кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, таҳлил ва пешгӯии талаботи 

аҳолӣ ба гирифтани таҳсилоти олӣ ташкил медиҳад. 

Дар раванди таҳқиқот аз тарафи муаллиф усулҳои таҳаввулотӣ - 

таърихӣ, диалективӣ-мантиқии таҳлил ва синтез, муқоисанамоӣ, баҳодиҳии 

қиёсӣ, инчунин усулҳои гузаронидани пурсишҳо, таҳлил ва гурӯҳбандии 

натиҷаҳои он истифода гардидаанд. 

Сарчашмаҳои иттилоотии диссертатсияро Стратегияи миллии рушди 

то соли 2030, санадҳои меъёрию ҳуқуқии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар соҳаи 

таҳсилоти олии касбӣ, маълумоти расмии Агентии омори назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳисоботҳои Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин маводҳои як қатор конфронсҳои илмию 

амалии байналмилалӣ, ҷумҳуриявӣ, семинарҳо, мизҳои мудаввар оид ба 

рушди иқтидори кадрии муасисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ташкил медиҳанд. 

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАҲҚИҚОТ 

Мақсад ва вазифаҳои диссертатсия. Мақсади асосии диссертатсия аз  

омӯзиши масъалаҳои назариявии ташаккул ва рушди иқтидори кадрии 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва таҳияи тавсияҳо барои баланд 
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бардоштани самаранокии истифодаи он дар шароити рақобат дар бозори 

хизматрасониҳои таълимӣ иборат аст.  

Дар робита бо мақсади асосии гузошташуда дар диссертатсия 

вазифаҳои зерин муайян ва ҳалли худро ёфтаанд:  

 омӯзиши моҳияти иқтисодию иҷтимоӣ ва нақши иқтидори кадрии 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар шароити муосир; 

 муайян намудани хусусиятҳои ташаккул ва асосноккунии тарзу усулҳои 

арзёбии иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ; 

 ошкор кардани тамоюлҳои рушди бозори хизматрасониҳои таълимӣ лар 

низоми таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ; 

 арзёбии иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва таҳлили 

омилҳои ба рушди он таъсиррасон; 

 асоснок намудани самтҳои асосии стратегияи рушди иқтидори кадрии 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ; 

 таҳияи механизми рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ дар шароити татбиқи технологияҳои рақамӣ. 

Объекти таҳқиқотро муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ташкил медиҳанд. 

Предмети таҳқиқотро муносибатҳои иқтисодиву иҷтимоӣ оид ба 

ташаккул ва рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар 

шароити рақобат ташкил медиҳад. 

Соҳаи таҳқиқот ба бандҳои  1.7.2. – Ташаккул ва рушди бозорҳои 

хизматрасонии соҳавӣ, минтақавӣ ва умумимиллӣ; 1.7.7. – Механизми 

таъмини рақобатпазирии корхонаҳои соҳаи хизматрасонӣ; 1.7.10. – 

Потенсиали иқтисодии бахшҳои соҳаи хизматрасонӣ ва самаранокии 

истифодаи он; 1.7.11. – Механизми ташкилӣ-иқтисодии таъмини рушди 

инноватсионии бахшҳои соҳаи хизматрасонӣ аз рӯйи ихтисоси 08.00.05 – 

Иқтисодиёт ва идоракунии хоҷагии халқ (иқтисодиёт, ташкил ва идоракунии 

корхонаҳо, соҳаҳо, комплексҳо – соҳаи хизматрасонӣ) мувофиқат мекунад. 
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Марҳилаҳои таҳқиқот. Рисолаи илмӣ аз соли 2015 то соли 2020 иҷро 

гардидааст. 

Эътимоднокии натиҷаҳои таҳқиқот. Бо гузаронидани таҷрибаҳо 

дақиқии маълумотҳо, кифоягии маводҳои таҳқиқотӣ, коркарди омории 

натиҷаҳои таҳқиқот ва интишорот тасдиқ мегардад. Хулоса ва тавсияҳо ба 

таҳлили илмии натиҷаҳои таҳқиқотҳои назариявӣ ва таҷрибавӣ асос меёбанд. 

Навгонии илмии диссертатсия аз гузориш ва ҳалли маҷмӯи 

вазифаҳои мушаххас оид ба васеъ намудани донишҳои илмӣ дар самти 

рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар шароити 

рақобат дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ иборат аст. 

Ба ҳимоя натиҷаҳои зерини назариявию методологӣ, методӣ ва амалии 

диссертатсия, ки дорои навгониҳои илмӣ мебошанд, пешниҳод мешавад: 

1. Моҳияти иқтисодиву иҷтимоии иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ ҳамчун омили муҳими баланд бардоштани сатҳи 

рақобатпазирии муассисаҳо дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ мушаххас 

гардидаааст. Ба андешаи муаллиф, иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ ҳамчун қобилияти маҷмӯи захираҳои инсонии онҳо барои 

таъмини ноил шудан ба ҳадафҳои муҳими илмӣ ва таълимии муассиса шарҳ 

дода мешавад.  

2. Хусусиятҳо ва принсипҳои ташаккули иқтидори кадрии 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор гардида, 

тарзу усулҳои арзёбии иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

дар шароити рақобати бозорӣ асоснок шудааст. Ба сифати принсипҳои асосӣ 

мутобиқати интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо бо миссия ва мақсади 

донишгоҳ, фароҳам сохтани имкониятҳои баробар барои рушд, риояи 

меъёрҳои қонунгузории меҳнатӣ ва рушди иҷтимоӣ, рушди салоҳияти касбии 

кормандони донишгоҳ, раванди бефосила ва муттасили омодасозии кадрҳо, 

татбиқи имкониятҳои табодули академии байналмилалӣ муайян гардидааст.  

3. Тамоюлҳои муосири рушди низоми таҳсилоти олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор гардидааст: афзоиши миқдори муассисаҳои 
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таҳсилоти олӣ ва шумораи донишҷӯён; диверсификатсияи манбаъҳои 

маблағгузории онҳо; ташаккули заминаи ҳуқуқӣ ва меъёрӣ; тадриҷанг ворид 

гардидан ба низоми ҷаҳонии таҳсилоти олӣ ва ғ. Дар қатори равандҳои 

мусбати зикршуда ҳамчунин зуҳуроти манфӣ дар низоми таҳсилоти олии 

ҷумҳурӣ муайян карда шудааст, ки зери таъсири омилҳои вобаста ба сифати 

ҳайати кормандон, сатҳи тахассуси хатмкардагон ва маҳдудияти захираҳои 

молиявию заминаи моддию техникии муассисаҳои таълимӣ ба миён 

омадаанд. 

4. Дар асоси истифодаи маҷмӯи нишондиҳандаҳое, ки ҷанбаҳои 

миқдорӣ ва сифатии рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ ва тамоюлҳои тағйирёбии онро ифода мекунанд (таносуби шумораи 

омӯзгорони дорои дараҷаи илмӣ; миқдори қиёсии докторҳои илм, 

профессорон дар теъдоди умумии омӯзгороне, ки дараҷаю унвонҳои илмӣ 

доранд; сохтори синнусолии шумораи ҳайати илмию омӯзгорӣ; cохтори 

ҳайати омӯзгорон аз рӯи собиқаи кори илмию омӯзгорӣ; вазни қиёсии 

шумораи омӯзгорон дар шумораи умумии кормандони муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ; таносуби шумораи ҳайати илмию омӯзгорӣ ва 

кормандони таълимию ёрирасон ва ғайра), вазъи воқеии иқтидори кадрӣ 

арзёбӣ гаштааст.  Ҳамчунин дар асоси гузаронидани пурсишнома омилҳои 

асосии ба рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

таъсиррасон ошкор карда шуданд: андозаи музди меҳнати кормандон, 

заминаи моддию техникӣ ва иттилоотии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, 

такмили ихтисоси ҳайати илмию омӯзгорӣ ва дигар категорияҳои кормандон. 

5. Принсипҳои асосии таҳияи стратегияи рушди муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ, ки ба инкишоф ва таҳкими иқтидори кадрии онҳо 

нигаронида шудааст, асоснок карда шудаанд. Дар робита ба ин дар 

диссертатсия тарҳи зинаҳои асосии таҳияи стратегияи рушди донишгоҳ ва 

иқтидори кадрии пешниҳод шудааст. Ба андешаи муаллиф, модели стратегии 

пешниҳодшудаи рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

бояд барои ҳалли масъалаҳо вобаста ба таъмини сатҳи баланди масъулияти 
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ҳайати илмию омӯзгорӣ дар асоси такмили мунтазами дониш, малакаҳо, 

маҳорати омӯзгорӣ; навсозии сохторӣ-функсионалии кадрҳои илмию 

омӯзгорӣ дар заминаи ҷорӣ намудани барномаҳои нав  ва самти таҳқиқоти 

илмӣ; истифодаи васеи технологияҳои муосири иттилоотию 

коммуникатсионӣ дар раванди таълим ва корҳои илмию таҳқиқотӣ; 

инкишофи қобилияти ҳайати илмию омӯзгорӣ мусоидат намояд. 

6. Асоснок карда шудааст, ки дар шароити рақамикунонии соҳаҳои 

иқтисодиёти миллӣ ва рушди бесобиқаву босуръати технологияҳои 

иттилотию коммуникатсионӣ кадрҳои илмиву омӯзгории муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбиро водор месозад, ки онҳо салоҳиятҳои нави 

инноватсиониву рақамиро соҳиб гарданд ва дастовардҳои замони муосирро 

дар раванди таълим ва фаъолияти идмию таҳқиқотӣ самаранок истифода 

намоянд. Дар навбати худ, муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро зарур аст, ки 

барои фароҳам сохтани фазои мусоид ва ташаккули тафаккури инноватсионӣ 

тадбирҳои судмандро таҳия ва татбиқ намоянд. 

Аҳамияти амалии таҳқиқоти диссертатсионӣ. Натиҷаҳои дар 

диссертатсия бадастомадаро аз тарафи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ҳангоми таҳияи барномаҳои рушди иқтидори кадрии муасисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон истифода бурдан мумкин 

аст. Илова бар ин, натиҷаҳои диссертатсияро ҳамчун маводи таълимӣ 

истифода кардан мумкин аст.  

Тавсиб ва татбиқи натиҷаҳои таҳқиқот. Хулоса ва пешниҳодоти 

муаллифи диссертатсия дар фаъолияти Агентии назорат дар соҳаи маорифи 

назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар ҷараёни таълими Донишгоҳи 

давлатии тиҷорати Тоҷикистон ҳангоми тартиб додани барнома ва дастурҳои 

таълимӣ аз рўи фанҳои соҳавӣ – «Иқтисодиёти корхона» ва «Иқтисодиёти 

соҳаи хизматрасонӣ» татбиқ шудаанд.  

Натиҷаҳои диссертатсия дар ҷаласаҳои кафедраи иқтисодиёт ва 

ташкили соҳибкорӣ, конфронсҳои илмӣ-амалии ҷумҳуриявию 
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байналмилалии ҳайати профессору омўзгорони  Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон дар солҳои 2014-2020 баррасӣ шудаанд. 

Интишори натиҷаҳои таҳқиқот. Оид ба мавзӯи диссертатсия аз 

тарафи муаллиф 12 мақола, аз ҷумла 6 мақола дар маҷаллаҳои 

тақризшавандаи аз тарафи Комиссияи олии аттестатсионии назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон эътирофшуда, нашр шудааст. 

Ҳаҷм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, ва 

рӯихати адабиёт, ки 173 номгӯйро дар бар мегирад, иборат буда, дар ҳаҷми 

150 саҳифа таълиф шудааст. Дар диссертатсия 18 ҷадвал ва 26 расм оварда 

шудааст. 
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БОБИ 1. АСОСҲОИ НАЗАРИЯВӢ ВА МЕТОДИИ РУШДИ 

ИҚТИДОРИ КАДРИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ 

КАСБӢ ДАР БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ ТАЪЛИМӢ 

 

1.1. Моҳияти иҷтимоию иқтисодии иқтидори кадрии   

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 
 

 

Рушди иқтисодиёти бозории ба иҷтимоиёт нигаронидашуда зарурати 

истифодаи самараноки иқтидори иҷтимою иқтисодии амалкунандаро дар 

маҷмӯъ, инчунин дар ташкилоту муассисаҳои алоҳида барои ҳалли 

масъалаҳои таъмини сатҳи рақобатпазирии онҳо тавассути истифодаи 

оқилонаи захираҳои мавҷуда ҷиҳати таъмини рушди иқтисодро тақозо 

мекунад. 

Тамоюли рушди мамлакатҳои аз ҷиҳати иқтисодӣ тавоно ва пешрафта 

дар оғози қарни XXI нишон медиҳад, ки иқтидори иқтисодии давлат, нақши 

он дар тақсимоти байналмилалии меҳнат, рақобатпазирии он дар бозори 

ҷаҳонӣ аз бисёр ҷиҳат ба қобилияти ҳосил намудани донишҳои нав ва дар 

амал татбиқ кардани онҳо вобаста мебошад. Сатҳи дониши аҳолӣ, рушди 

низоми тайёр кардани мутахассисони баландихтисос, инчунин фароҳам 

овардани шароити мусоид барои татбиқи амалии нерӯи зеҳнии ҷомеа 

омилҳои муҳимтарини пешрафти мамлакатҳо ба шумор мераванд. 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар Стратегияи миллии рушд то соли 

2030 ҳадафи низоми таҳсилоти олиро дар оянда ҳамчун восита барои 

ташаккул ва рушди сармояи инсонӣ, ки ба пешрафти устувори иқтисодӣ 

муосидат менамояд, муайян кардааст2.  

Воқеан низоми таҳсилоти олии касбӣ метавонад ба рушди иқтисоди 

миллӣ заминаи муҳим гузошта, хусусиятҳои сифатии нерӯи инсонии онро ба 

таври мусбат тағйир диҳад. 

                                                           
2Стратегияи миллии рушди Чумҳурии Тоҷикистон барои давраи то соли 2030.  
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Бояд қайд кард, ки муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар бозори 

махсус, яъне бозори хизматрасониҳои таълимӣ фаъолият менамоянд. Дар 

навбати худ, ба андешаи мо, хизматрасониҳои таълимӣ категорияи муҳими 

иҷтимою иқтисодӣ буда, ҳамчун натиҷаи фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ бо фармоиши истеъмолкунандагон арзёбӣ гардида, ба ташаккули  

қобилияти зеҳнии шахс нигаронида шудаанд. 

Бо дарназардошти ин, дар таҳқиқ нақшаи унсурҳои асосии бозори 

хизматрасонии таълимиро дар соҳаи таҳсилоти олии касбӣ пешниҳод 

шудааст (расми 1). 

 

 

 
 

 
 

Расми 1 – Унсурҳои асосии бозори хизматрасониҳои таълимӣ дар соҳаи 

таҳсилоти олии касбӣ (аз ҷониби муаллиф тартиб дода шудааст) 

 

Бозори хизматрасониҳои таълимӣ бахши таркибии бозори 

хизматрасонӣ маҳсуб ёфта, маҷмӯи муносибатҳои иқтисодиеро ифода 

мекунад, ки ба фурўши хизматрасонии таълимӣ ва маҳсулоти илмӣ-таълимӣ 

марбут аст. Тамоюли муҳими рушди бозори хизматрасонии таълимӣ дар 

соҳаи таҳсилоти олӣ дар шароити муосир пурзӯршавии рақобат дар байни 

 

Мол (хизмат-

расонии таълимӣ) 

Муассисањои 
тањсилоти олии 

касбї 

Истеҳсолгарон 

Арза 

 

Бозори хизматрасонии таълимӣ 
дар соњаи тањсилоти олї 

Истеъмолгарон 

- харидор; 
- истеъмолгар; 
- мизољ.  

Нарх Таќозо 
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муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мебошад. Ин ҳолат зарурати ҷустуҷӯи 

афзалиятҳои рақобатпазирии муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро тавассути 

рушди намудҳои гуногуни иқтидори он, аз он ҷумла иқтидори кадриро ба 

миён меоварад. 

Унсури муҳимтарини низоми таҳсилоти олии касбӣ, ки ҳамаи унсурҳои 

захиравии дигари он, инчунин сатҳи пажӯҳиши илмӣ ва тайёр кардани 

мутахассисонро муайян мекунад, кадрҳои илмию омӯзгорӣ ба ҳисоб 

мераванд, ки қисми асосии онро ҳайати профессорону омӯзгорони 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ ташкил медиҳад. Хусусан, 

самаранокии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва сатҳи 

рақоатпазирии онҳо дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ, аз сифат ва 

миқдори иқтидори кадрӣ вобаста мебошад. 

Иқтидори кадрии муассисаи таҳсилоти олии касбӣ на фақат тайёрии 

омӯзгоронро ба иҷрои вазифаҳои рӯзмарраи худ, балки маҷмӯи имкониятҳои 

онҳоро дар ояндаи дарозмуддат низ бо дарназардошти малакаи илмию 

омӯзгорӣ, дараҷаи ҳавасмандӣ, таҷрибаи амалӣ, фаъолӣ ва серҳаракатии 

касбӣ инъикос мекунад. Дар бораи сифати фаъолияти ин ё он муассисаи 

таҳсилоти олии касбӣ асосан аз рӯйи то кадом андоза мукаммал будани 

иқтидори кадрии он баҳо медиҳанд. Бинобар ин иқтидори кадрӣ ҳамчун  яке 

аз объектҳои асосии идоракунии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ баррасӣ 

мешавад. 

Ба андешаи муаллифони таҳқиқоти махсус оид ба ташаккул ва рушди 

иқтидори кадрии таҳсилоти олии Ҷумҳурии Тоҷикистон «имконияти 

мутобиқсозии низоми таҳсилоти олии касбӣ ба талаботи босуръат 

тағйирёбанда, қобилияти он дар ҷорӣ намудани технологияҳои пешқадами 

таълим, инчунин таъмини сифати мутахассисони омодашуда, аз бисёр ҷиҳат 
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ба сатҳи ихтисос ва сохтори синнусолии кадрҳои илмию омӯзгорӣ 

вобастаанд»3. 

Рушди босуботи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва сатҳи 

рақобатпазирии онҳо дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ на танҳо аз 

сифати ҳайати кормандон, балки аз қобилияти амалӣ намудани иқтидори ҳар 

як корманд барои ба даст овардани мақсадҳои стратегии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ вобаста мебошад. Бинобар ин муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ бояд доимо дар ҷустуҷӯи роҳҳои самараноки ташаккул ва рушди 

иқтидори кадрӣ барои оянда бошанд.  

Аз рӯйи нуқтаи назари илмию методологӣ мафҳуми «иқтидори кадрӣ» 

бо категорияҳои «нерӯи корӣ», «захираҳои меҳнатӣ», «иқтидори меҳнатӣ», 

«сармояи инсонӣ», робитаи наздик дошта, дар асарҳо, монографияву 

мақолаҳои илмии бисёр олимони ватанию хориҷӣ ба таври гуногун баррасӣ 

гаштаанд. 

 Бояд зикр кард, ки рушди мафҳуми мундариҷаи категорияи «нерӯи 

корӣ» дар корҳои илмии олимони хориҷӣ К. Маркс, К.Р. Мак-Коннелл, С.Л. 

Брю мавриди баррасӣ ва тадқиқоти илмӣ гардидааст. Дар таҳқиқотҳои илмии 

олимони хориҷӣ П.Е. Шлендер, Т.А. Дмитренко мафҳуми «захираҳои 

меҳнатӣ», В.Г. Костаков, В. Осовская, А.В. Крушелнитская, «иқтидори 

меҳнатӣ», Г.Беккер, Т.Шултс, М.М. Критский, Добринин А.И., Дятлов С.А., 

Сирено Е.Д., Капелюшнико Р.И., Курганский С.А., Нуриев Р.М., Дудар А.П., 

«сармояи инсонӣ»,  Андреев С.В., Нижник Ю.А., Смирнов П.В., Кудрявтсев 

И.Е., Потунданская В.Ф.,Трункина Л. В., Мундриевская Е.Б., Носкова М.В., 

Калинин А.М., Батова В.Н., Рассадин В.В., Касич-Пилипенко Т.М., 

Бессмертная В.В., Афанесев В.Я., Корнев И.К., Балабанова Л.В., «иқтидори 

кадрӣ»,  Андреев С.В., Потуданская В.Ф., Литвинова O.И., «иқтидори кадрии 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ» баррасӣ шудааст. 

                                                           
3Фаќеров Њ.Н., Ќодирова З.Њ., Шаропов Ф.Р. Механизми ташаккул ва рушди иќтидори кадрии 

тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон.- Душанбе, 2011 - С.6. 
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Ба андешаи мо, рушди мафҳуми «иқтидори кадрӣ» сарчашмаи худро аз 

пайдоиши мафҳуми «нерӯи корӣ» мегирад.  

Дар луғати иқтисодии энсиклопедӣ «нерӯи корӣ» ҳамчун қобилияти 

инсон ба меҳнат, маҷмӯи эҳтиёҷоти ӯ, қобилияти ҷисмонӣ, зеҳнӣ ва 

ташкилотчигӣ, дониш ва таҷрибаи ӯ, ки дар ҷараёни истеҳсоли молу 

хизматрасонӣ истифода мешаванд, таъриф дода шудааст4.  

Ба андешаи К.Маркс, нерӯи корӣ ин маҷмӯи қобилияти ҷисмонӣ ва 

равонӣ мебошад, ки инсон онро дорад ва ҳангоми истеҳсоли ягон намуди 

арзиши истеъмолӣ истифода мебарад5.  

Фаҳмиши дигари мафҳуми «нерӯи корӣ» дар асарҳои илмии олимони 

амрикоӣ  К.Р. Макконел ва С.Л. Брю оварда шудааст, ки мувофиқи он ба 

категорияи «нерӯи корӣ» шахсоне дохил мешаванд, ки қобилият ва хоҳиши 

кор карданро доранд6. Ин олимон ба категорияи «нерӯи корӣ» шаҳрвандони 

соҳиби кор ва шахсони муваққатан бекоре, ки фаъолона дар ҷустуҷӯи кор 

мебошанд, дохил мекунанд.  

Ҳангоми таҳлили нуқтаи назари илмии дигар нисбати мафҳуми «нерӯи 

корӣ» зарурати қайд аст, ки муаллифон онро ҳамчун қисми аҳолии мамлакат, 

ки дорои ҷисми рушдёфта, саломатӣ, маданият, қобилият, тахассус ва 

донишҳои касбӣ барои амалисозии фаъолияти фоиданоки ҷамъиятӣ бошанд, 

тавсиф дода мешавад7.  

Ҳамин тариқ, муаллифон мафҳуми нерӯи кориро ба таври гуногун 

шарҳ медиҳанд.  

Ба андешаи мо, нерӯи корӣ – ин қобилияти меҳнатии одамон мебошад, 

ки дар ҷараёни истеҳсоли неъматҳои моддию маишӣ истифода хоҳад шуд.  

                                                           
4Экономический энциклопедический словарь: в 2 т. Т.2 / [Мочерний С.В., Ларша Я.С., Устенко О.А.]; 

ред.С.В. Мочерный. - Львов: Мир - 2006.- С. 271 
5Маркс К.Сочинения: Т.23. Критика политической экономии / Маркс К., Энгельс Ф.-М: Издательство 

политической литературы, 1960. -. С. 178 
6Макконел К.Р. Экономикс: принципы, проблемы и политика / Макконел К.Р., Брю С.Л.-14-е изд.-М. Инфра-

М, 2003.- С. 597 
7Дмитренко Т.А. Стратегический менеджмент: целевое управление персоналом организации / Г.А. 

Дмитренко.-К. МАУП, 1998. - С.188 
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Бояд қайд кард, ки солҳои 1920-1930 ба луғати илмӣ мафҳуми 

«захираҳои меҳнатӣ» ворид гардид ва заминаи асосии онро рушди иқтисодӣ-

иҷтимоӣ дар бисёр кишварҳои ҷаҳон ташкил намуд. 

Дар яке аз мақолаи хеш соли 1922 академик Станислав Струмилин 

мафҳуми «захираҳои меҳнатӣ»-ро шарҳ додааст, ки дар луғатҳои иқтисодии 

хориҷӣ бо мафҳуми «захираҳои инсонӣ» мувофиқат мекунад, ки он имрӯзҳо 

мавриди истифодаи олимони хориҷӣ ва ватанӣ аст8. 

Дар адабиёти иқтисодӣ ба мафҳуми «захираҳои меҳнатӣ» аз рӯи ду 

нуқтаи назар таъриф дода шудааст: якум – ҳамчун нишондиҳандаи нақшавӣ-

баҳисобгирӣ; дуюм – ҳамчун категорияи иқтисодӣ, ки маҷмӯи одамонро бо 

қобилияти меҳнатиашон дар бар мегирад.  

Захираҳои меҳнатӣ ҳамчун нишондиҳандаи нақшавӣ-баҳисобгирии 

аҳолии синну соли қобилияти меҳнатидошта, ки ба истеҳсолоти ҷамъиятӣ 

машғул мебошанд ва муваққатан бекоранд. Ҳайати асосиро аҳолии 

қобилияти меҳнат ташкил медиҳад. Қисми дигари захираҳои меҳнатиро 

бошад, аҳолии синну солашон аз синну соли қобили меҳнат калон ва ё хурд, 

ки дар истеҳсолот машғуланд, ташкил медиҳанд. Захираҳои меҳнатӣ ҳамчун 

мафҳуми иқтисодӣ - ин миқдори аҳолие мебошад, ки қобилияти ҷисмонӣ ва 

зеҳнии машғул шудан ба фаъолияти меҳнатиро вобаста ба шароити 

такрористеҳсоли нерӯи корӣ доранд. 

Аз рӯи нуқтаи назари П.Е. Шлендер, захираҳои меҳнатӣ – ин қисми 

аҳолие мебошад, ки қобилияти ҷисмонӣ ва зеҳнӣ дошта, неъматҳои 

моддииро истеҳсол ва хизматрасонӣ карда метавонад9.  

Бо рушди илми иқтисод, вазъи иқтисодиву иҷтимоӣ ва ташаккули 

иқтисодиёти институтсионалӣ, нуқтаҳои назари нав ба таъсири омилҳои 

инсонӣ ба истеҳсолот бештар шуда, дар натиҷа мафҳуми «иқтидори 

                                                           
8Волков И.В. Некторые подходы к определению понятия “Трудовые ресурсы”. Нижегородский 

государственный инженерно экономический университет Россия, 2015.- С.1  
9 Шлендер П.Е. Управление персоналом. Юнити-Дана.М.-2017. – 398с. С.10 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_%D0%A1%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD
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меҳнатӣ» ба миён омад. Дар аввали солҳои 1970-уми асри xx бисёр 

иқтисодшиносон ба истифодаи мафҳуми «иқтидори меҳнатӣ» оғоз намуданд.   

Дар аввал мафҳуми «иқтидори меҳнатӣ» ҳамчун муродифи калимаи 

«захираи меҳнатӣ» истифода мешуд. Яке аз кӯшишҳои нахустин нисбати 

ҷудо намудани ин мафҳумҳо аз ҷониби В.Г. Костаков пешниҳод шудааст. Ӯ 

таърифи зерини мафҳуми иқтидори меҳнатиро пешниҳод намудааст: 

«иқтидори меҳнатӣ - ин захираҳои меҳнатӣ мебошад, ки аз шумораи умумии 

захираҳои меҳнатӣ ва сохтори онҳо аз рӯи ҷинс ва синну сол, сатҳи 

шуғлнокӣ, донишу малака вобастагӣ доранд»10.  

Е.Б. Мундриевская дар тадқиқоти худ қайд менамояд, ки захираҳои 

меҳнатӣ нишондиҳандаи миқдории нерӯи корӣ дар умум ҳисоб меёбанд ва ба 

ташкилоти мушаххас дахл надоранд, ки мухолифи яке аз нишонаҳои асосии 

кадрҳо, яъне  кормандони доимии ташкилот буданро дорад11. 

Масалан, баъзе муаллифон иқтидори меҳнатиро ҳамчун дараҷа ва 

сифати қобилият ба фаъолияти меҳнатии ҳар як инсон ва аҳолии кишвар дар 

умум арзёбӣ мекунанд.  

Ба андешаи мо, ин мафҳум бисёр васеъ буда, на танҳо шумораи умумии 

аҳолии қобили меҳнат, балки хусусиятҳои таҳсилотӣ ва тахассусии онҳоро 

инъикос менамояд. Бо нуқтаи назари олимон Г.В. Осовская ва А.В. 

Крушелнитская розӣ шудан мумкин аст, ки онҳо иқтидори меҳнатиро ҳамчун 

маҷмӯи аҳолии дорои рушди зеҳнӣ, дониш, таҷриба, малака, арзишҳои 

маънавӣ, анъанаҳо, эътиқод ва ватандӯстӣ баҳо додаанд12. 

Мафҳуми «сармояи инсонӣ» дар муҳити бозор ба вуҷуд омада, он на 

танҳо роҳи нави таҳлили нақши одамон дар ҷараёни истеҳсолотӣ-ҷамъиятӣ, 

                                                           
10Костаков В.Г. Интенсификация использования трудового потенциала / Костаков В.Г., Попов 

А.А.//Социалистический труд, 1982. - №7. - С. 61-69 
11 Мундриевская Е.Б.Формирование  и развитие кадрового потенциала стратегической службы организации: 

дис…канд. экон. наук:080005.Томск, 2010.- 226с. С.79 
12

Осовская Г.В. Управление трудовым ресурсов / Г.В. Осовская, А.В. Крушелниская.-М. Кондор, 2003. - 

223с. С.38 
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балки афзоиши аҳамияти фаъолияти зеҳнӣ, эътироф намудани зарурат ва 

самаранокии баланди сармоягузорӣ ба инсонро ифода менамояд.  

Назарияи  сармояи инсонӣ ва рушди босуръати он дар нимаи асри 20-

ум ба шарофати асарҳои илмии олимони амрикоӣ Г. Беккер ва Т. Шултс ба 

вуҷуд омадааст13. 

Бояд қайд намуд, ки дар байни олимон то ҳол мафҳуми ягонаи чунин 

шакли сармоя ва нуқтаи назари ягона оид ба манбаъҳои ташаккулёбии он 

вуҷуд надорад. Критская М.М. сармояи инсониро бо сифати ҳаёт, қобилияти 

беҳтар намудани истеҳсолот, истеъмол ва таълим алоқаманд медонад14. 

Дигар пайравони назарияи сармояи инсонӣ А.И. Добринин, С.А. 

Дятлов ва Е.Д. Сиренова мафҳуми сармояи инсониро ҳамчун на худи одамон, 

балки қобилияти истеҳсолӣ, малакаҳо ва маҳорати онҳо ифода намудаанд15. 

Як қатор олимони дигар сармояи инсониро боз ҳамчун захираи дониш, 

малакаву маҳорат муайян намудаанд. Масалан, Р.И. Капелюшнико, С.А. 

Курганский, Р.М. Нуриев чунин меҳисобанд, ки инсон ба таҳсил ва 

тандурустӣ ҳадафмандона маблағгузорӣ мекунад, зеро ин «захира» шарти 

зарурии баланд гаштани даромади ӯ дар оянда аст16.  

Инчунин, А.П. Дудар дар монографияи хеш сармояи инсониро ҳамчун 

шакли инъикоси нерӯи истеҳсолии инсон ва маҷмӯи қобилияти ӯ вобаста ба 

шароити ҷомеаи муосир таъриф додааст17.  

Ба андешаи мо, мафҳуми сармояи инсонӣ бештар дар ҷомеае рушд 

мекунад, ки дар он аҳолӣ малакаву маҳорат ва донишҳои васеъро доро 

бошанд (расми 2). 

 

                                                           
13Беккер Г. ва Шултс Т. Научная статья: Эволюция теоретических подходов к определению категории 
“Кадровый потенциал” Крымский научный вестник, №1.- 2016 .- С.116  
14Критская М.М. Экономическая теория и хозяйственная реформа: сб. науч. Тр./редкол.М.М.Критская 
и др.; С.-петерб. Гос.инженер-экон.акад, 2011. - № 6. -  С.4. 
15Добринин А.И.Человеческий капитал в тарнзитивной экономике: формирование, оценка, 
эффективность использования/Добринин А.И., Дятлов С.А.,.Сиренова Е.Д.,- СПб. Наука,1999.-309с. 
С. 93 
16Капелюшнико Р.И., Консепция человеческого капитала. Критика современной буржуазной 
политической экономии / Капелюшников Р.И.-М.Наука, 1977.- 287с. С. 87 
17 Дудар А.П. Научная статья: Эволюция теоретических подходов к определению категории 
“Кадровый потенциал” Монография Симферополь: Таврия-Плюс, 2005. — 452с. С. 51 
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Расми 2 - Тавсифи мафҳуми сармояи инсонӣ (аз тарафи муаллиф тартиб дода 

шудааст) 

 

Қайд кардан ҷоиз аст, ки дар илми иқтисоди муосир таърифи ягона ва 

умумии иқтидори кадрӣ вуҷуд надорад. Одатан ҳар як муаллиф таърифи 

худро вобаста ба соҳаҳои муайяни иқтисодиёт пешниҳод намудааст. 

Нуқтаҳои назари мавҷударо нисбати масъалаи таҳқиқшаванда ба якчанд 

гурӯҳ тасниф намудан мумкин аст. 

Баъзе олимон зери мафҳуми «иқтидори кадрӣ» малакаи кормандонеро 

дар назар доранд, ки онҳоро барои иҷрои самараноки вазифаҳои дар 

наздашон гузошташуда истифода мебаранд. 

Сармояи инсонӣ 

Захираҳои меҳнатӣ Иқтидори кадрӣ 

Раванди табдил додани  

сармояи инсонӣ ба 

захираи меҳнатӣ 

Муносибии сохтори захираҳои 

меҳнатӣ аз рӯи минтақаҳо, 

самти касбӣ 

Кадрҳо, ҳайати 

кормандон 

Сиёсати демографӣ: 

баланд бардоштани 

сатҳи таҳсилоти 

умумӣ ва маданӣ; 

ҳавасмандгардонии 

ҷудокунии оқилона 

Мукаммалгардонии системаи 

манфиатҳои моддӣ; таҳкими интизом; 

бартараф кардани талафоти вақти 

корӣ, беҳгардонии шиддатнокии 

меҳнат, рушди соҳаҳои иҷтимоӣ. 

Қобилияти меҳнатӣ 

(маҷмӯи  қобили-

ятҳои ҷисмонӣ ва 

маънавӣ барои 

истеҳсолкунанда-

гони арзишҳои 

истеъмолӣ) 

Интихоби таъиноти 

дурусти кадрҳо; 

ҳавасмандгардонии 

озодкунии қувваи 

кории барзиёдатӣ, 

ва автоматикунонии 

маҷмӯавии 

равандҳои 

истеҳсолӣ. 

Шаклҳои пешқадами 

ташкилотҳои меҳнатӣ; 

такмили ихтисос, 

ҷорӣ намудани 

технологияҳои 

нигоҳдории меҳнат, 

консентратсия ва 

ихтисоси истеҳсолот, 

беҳтар кардани 

меъёрҳои меҳнатӣ. 
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Андреев С.В. иқтидори кадриро ҳамчун маҷмӯи низоми қобилият ва 

имконияти кормандони ташкилот баррасӣ менамояд, ки ба таври доимӣ дар 

ягон соҳаи мушаххас фаъолият доранд ва бояд уҳдадориҳои касбии худро 

самаранок иҷро намуда, натиҷаҳои муайяни иқтисодиро вобаста ба 

мақсадҳои ҷорӣ ва стратегии ташкилот ба даст оранд18.  

Нуқтаи назари муаллифони дигарро низ баррасӣ намудан ба мақсад 

мувофиқ аст, ки онҳо иқтидори кадриро ҳамчун қобилияти кормандони 

ташкилот барои ба даст овардани афзалиятҳои стратегӣ дар бозор арзёбӣ 

мекунанд.   

Ю.А. Нижник дар таҳқиқоти худ чунин мешуморад, ки иқтидори кадрӣ 

ба ғайр аз маҷмӯи қобилияти кормандони ташкилот, инчунин дигар 

хусусиятҳо, ба монанди арзишҳои ахлоқиро дар бар мегирад. Муаллиф 

таърифи мафҳуми иқтидори кадриро чунин пешниҳод менамояд: «Маҷмӯи 

сифатҳои гуногуни кормандони ташкилот, ки шумора, имкониятҳои 

ҷисмонии кормандон, дониш ва малакаи касбии онҳо, муносибат ба меҳнат 

ва дигар хосиятҳои барои ба даст овардани мақсади ташкилот заруриро дар 

бар мегирад»19. 

Дар навбати худ П.В. Смирнов зери мафҳуми иқтидори кадрӣ маҷмӯи 

қобилият ва малакаи кормандони истеҳсолӣ ва ғайриистеҳсолии ташкилотро 

пешниҳод менамояд. Дар ин маврид малакаҳое баҳо дода мешаванд, ки 

кормандон дар натиҷаи омӯзиши касбӣ ва истеҳсолӣ барои самаранок амалӣ 

намудани фаъолияти худ истифода менамоянд20. 

Як гурӯҳи дигари олимон иқтидори кадриро дар алоқамандии зич бо 

иқтидори меҳнатӣ баррасӣ менамоянд. И.Е. Кудрявтсев чунин мешуморад, 

ки асоси иқтидори кадриро хусусиятҳои иқтидори меҳнатӣ ташкил медиҳад 

ва маҳз онҳо қобилият ба меҳнат ва сатҳи маъсулиятро муайян мекунад. Ба 

                                                           
18 Андреев С.В. научная статья. Современные взгляды на кадровый потенциал вуза. М. 2014. 4с. - С. 3 
19Нижник Ю.А. Формирование стратегии развития кадрового потенциала (на примере машиностроительных 

предприятий Алтайского края): дис…канд. экон. наук: 080005. Барнаул.- 2003. С.17 
20Смирнов П.В. Повышение эффективности деятельности предприятий на основе развития кадрового 

потенциала: дисс…канд. экон. наук: 080005. М.- 2011. С. 23 
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андешаи ӯ иқтидори меҳнатӣ дар худ иқтидори ҳамаи мамлакат, ҳудуди 

муайян ва ё минтақаро инъикос менамояд. Иқтидори кадрӣ бошад, ҳамчун 

унсури иқтидори меҳнатӣ, иқтидори соҳаи мушаххаси фаъолияти субъекти 

хоҷагидориро нишон медиҳад, ки онҳо дорои хусусиятҳои хос мебошанд21. 

В.Ф. Потунданская  ва Л.В. Трункина  қайд менамоянд, ки иқтидори 

кадрӣ як қисми иқтидори меҳнатӣ буда, аз корманд мавҷудияти хусусиятҳои 

зеринро тақозо менамояд: дониши касбӣ, малакаву маҳорат ва қобилият. 

Дараҷаи рушди онҳо ба салоҳиятнокии касбии кормандон таъсири мустақим 

расонида, заминаи рушди доимии иқтидори кормандони алоҳида ва 

ташкилот мебошад22. 

М.В. Носкова дар асари илмии худ мафҳуми «иқтидори кадрӣ» - ро аз 

рӯи хусусияти системавӣ баррасӣ намудааст. Ба андешаи ӯ «иқтидори кадрӣ» 

ҳамчун категорияи иқтидори иҷтимоӣ маънои иштироки кормандонро дар 

истеҳсолот бо дар назардошти имконияти ҷисмонию руҳӣ ва касбии онҳоро 

дорад, ки он дар натиҷаи самараи синергетикӣ аз ҳамкории онҳо рушд 

меёбад23. 

А.М. Калинин иқтидори кадриро ҳамчун унсури иқтидори меҳнатӣ 

муайян менамояд. Ба андешаи ӯ, иқтидори кадрӣ бо хусусиятҳои моддӣ ва 

ғайримоддии кормандон, сифатҳо, қобилият ва имконияти онҳо пайваст 

мебошад ва дар ҷараёни ҳамкории мақсаднок бо дигар омилҳои истеҳсолот 

ва қабули қарорҳои идоракунӣ барои таъмини мақсадҳои ташкилот ташаккул 

ёфта, барои фароҳам овардани афзалиятҳои рақобатии он мусоидат 

мекунад24. 

В.Н. Батова ва В.В. Рассадин иқтидори кадриро ҳамчун маҷмӯи 

сифатҳои ҷисмониву рӯҳии одамон шуморида, қобилияти ба даст овардани 

                                                           
21Кудрявтсев И.Е. Кадровый потенциал научной сферы: состояние и перспективы воспроизводства: экон. 

наук:08.00.05. М., 2005. С. 91 
22 Потунданская В.Ф. Трункина Л. В. Оценка трудового потенциала персонала предприятия // Бизнес. 

Образование. Право. Вестн. Волгогр. ин-та бизнеса.2011. - № 4. С. 97-101. 
23 Носкова М.В. Системный подход  к кадровому потенциалу как экономической категории // Вестн. 

Алтайск.гос. аграрного ун-та. 2009.№11.С.87-91. 
24 Калинин А.М. Концептуальные подходы до значения сущность кадрового потенциалу / А.М.Калшш // 

Вюник О.Н.-2014.- С. 51-54 



22 

 

натиҷаҳои муайян ва беҳтар намудани малакаи кормандонро дар самти 

фаъолияти касбӣ махсус қайд менамоянд25. 

Т.М. Кашч-Пилипенко иқтидори кадриро ҳамчун маҷмӯи қобилият ва 

имконияти кадрҳои ташкилот, ки барои таъмини иҷрои вазифаҳо оид ба 

рушди ташкилот ва ноил шудан ба мақсадҳои пешгузошта истифода 

мешаванд, муайян намудааст26. 

Ба андешаи В.В. Бессмертная «иқтидори кадрӣ» - ин маҷмӯи 

хусусиятҳои сифатӣ ва миқдории кормандони ташкилот мебошад, ки 

шумора, ҳайат ва сохтор, имкониятҳои ҷисмонӣ ва руҳӣ, қобилияти зеҳнӣ, 

дониш ва малакаҳои касбӣ, қобилияти ҳамкорӣ, муносибат ба меҳнат ва 

дигар сифатҳоро дар бар мегирад27. 

Иқтисоддонҳои рус В.Я. Афанасев ва И.К. Корнев иқтидори кадриро 

ҳамчун «маҷмӯи қобилиятҳои тамоми одамоне муайян менамоянд, ки дар 

ташкилоти мазкур машғули кор ҳастанд ва масъалаҳои муайянро ҳал 

мекунанд. Иқтидори кадрӣ дар вазифаҳое таҳрезӣ шудаанд, ки ӯ ҳамчун 

мутахассис (соҳибкасб) мувофиқи қобилият, дониш ва таҷрибаи худ иҷро 

менамояд»23.  

Дар таҳқиқоти олимони ватанӣ Ҳ.Н. Фақеров, З.Ҳ. Қодирова, Ф.Р. 

Шаропов ва Н.С. Сангинов иқтидори кадрӣ ҳамчун ҷанбаи захиравии рушди 

иҷтимоию иқтисодиро инъикос намуда, чун ҳайати кормандоне, фаҳмида 

мешавад, ки дар ин ё он ташкилот машғули фаъолият буда, вазифаҳои 

муайянро иҷро мекунанд28. 

Ба андешаи Н.С. Сангинов ва З.Ҳ. Қодирова иқтидори кадрӣ ҳамчун 

«маҳсулоти махсус» баромад мекунад, ки аз ҷониби истеҳсолкунандагон 

                                                           
25 Batova V.N. Strategic management of enterprise labour potential as a tool for economic security // Middle-East 

Journal of Scientific Research.-2014. P. 401-405.- С. 286 
26Кашч-Пилипенко Т.М. научная статья: Эволюция теоретических подходов к определению категории 
“Кадровый потенциал” Кадровый потенциал / Бизнес информ, 2011.-  № 4. С. 147-150. 
27 Бессмертная В.В. Стратегическая управления кадровым потенциалом / Экономика и управление, 2007. № 

3. С. 48-53. 
23Афанасьев В.Я. Введение в государственное управление: (учебное пособие в 3 кн.) / В.Я.Афанасьев, 

И.К.Корнев, М.: Финстатинформ, 1998. – С. 23 
28Фаќеров Њ.Н., Ќодирова З.Њ., Сангинов Н.С. ва Шаропов Ф.Р. Механизми ташаккул ва рушди 

иќтидори кадрии тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон, 2011.-  С.7 
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(донишгоҳҳоу донишкадаҳо ва коллеҷҳо) ба бозори меҳнат пешниҳод 

мешаванд. Агар хусусиятҳои таркибӣ ва сифатии “маҳсулот” (дониши 

назариявӣ, малакаҳои тахассусӣ, малакаҳои амалӣ ва қобилиятҳо, қобилияти 

малакаҳои касбӣ, меъёрҳои ахлоқии рафтор, қобилияти эъҷодӣ) ба талаботи 

истеъмолкунандагони (корфармоён) ҷавобгӯ бошад, пас 

истеҳсолкунандагони он, ҷойи худро дар бозори меҳнат дарёфт мекунанд29.  

Ҳамин тавр, дар таҳқиқотҳои гузаронида шуда мафҳуми иқтидори 

кадрӣ ба мо имконият дод, ки тибқи талаботи мундариҷа ва моҳияти онро 

гурӯҳбандӣ намоем. 

Дар ҷадвали 1. гурӯҳбандии мафҳуми иқтидори кадрӣ баррасӣ 

гаштааст.  

Ҷадвали 1 

Гурӯҳбандии мафҳуми иқтидори кадрӣ 
 

№ Муаллифон, манобеъ 
Мафҳумҳои иқтидори 

кадрӣ 
Шарҳ 

1.  

В.В. Бессмертная. 

Стратегическая 

управления кадровым 

потенциалом, С. 48-53. 

Мафҳуми «иқтидори 

кадрӣ» - ин маҷмӯи 

хусусиятҳои сифатӣ ва 

миқдории кормандони 

ташкилот мебошад. 

Иқтидори кадриро 

Бесмертная В.В. 

ҳамчун хусусиятҳои 

сифатӣ ва миқдорӣ 

корманд шарҳ 

додааст. 

2.  

Нижник Ю.А. 

Формирование стратегии 

развития кадрового 

потенциала, Барнаул, 

2003. 

Смирнов П.В. Повышение 

эффективности 

деятельности 

предприятий на основе 

развития кадрового 

потенциала, М.,2011. 

Мафҳуми иқтидори кадрӣ 

– ин маҷмӯи сифатҳои 

гуногуни кормандони 

ташкилот, ки шумора, 

имкониятҳои ҷисмонии 

кормандон, дониш ва 

малакаи касбии онҳо, 

муносибат ба меҳнат ва 

дигар хосиятҳои барои ба 

даст овардани мақсади 

ташкилот заруриро дар 

бар мегирад. 
 

Дар таҳқиқоти илмии 

Нижник Ю.А.,  

Смирнов П.В. бошад, 

иқтидори кадриро 

шумора, қобилият, 

дониш ва малака 

тавсиф намудааст. 

                                                           
29 Сангинов Н.С., Кодирова З.Х. Развитие кадрового потенциала вузов – важный фактор повышения 

качества образования. Вестник Белгородского университета кооперации, экономика и права. -№3. – 

2012с. – С. 237 
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3.  

Кудрявтсев И.Е. 

Кадровый потенциал 

научной сферы, М.,2005. 

Потунданская В.Ф. ва 

Трункина Л. В. Оценка 

трудового потенциала 

персонала предприятия, 

М. 2011. - № 4. С. 96-101. 

Носкова М.В. Системный 

подход  к кадровому 

потенциалу как 

экономической категории, 

М. 2009.№11.С.87-91. 

Мундриевская Е.Б. 

Формирование  и развитие 

кадрового потенциала 

стратегической службы 

организации, Томск, 2010. 

С. 51. 

Асоси иқтидори кадриро 

хусусиятҳои иқтидори 

меҳнатӣ ташкил медиҳад 

ва маҳз онҳо қобилият ба 

меҳнат ва сатҳи 

маъсулиятро муайян 

мекунад. 

Кудрявтсев И.Е., 

Потунданская В.Ф., 

Трункина Л. В., 

Носкова М.В. ва 

Мундриевская Е.Б. 

иқтидори кадриро як 

қисми иқтидори 

меҳнат ва 

хусусиятҳои он 

баррасӣ намудаанд. 

4.  

Фақеров Ҳ.Н., Қодирова 

З.Ҳ., Сангинов Н.С. ва 

Шаропов Ф.Р. Механизми 

ташаккул ва рушди 

иқтидори кадрии 

таҳсилоти олии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, 2011.-  С.7 

Иқтидори кадрӣ ҳамчун 

ҷанбаи захиравии рушди 

иҷтимоию иқтисодиро 

инъикос намуда, чун 

ҳайати кормандоне, 

фаҳмида мешавад, ки дар 

ин ё он ташкилот машғули 

фаъолият буда, вазифаҳои 

муайянро иҷро мекунанд. 

 

5.  

Сангинов Н.С., Кодирова 

З.Х. Развитие кадрового 

потенциала вузов – 

важный фактор 

повышения качества 

образования. Вестник 

Белгородского 

университета кооперации, 

экономика и права. -№3. – 

2012с. – С. 237 

Иқтидори кадрӣ ҳамчун 

«маҳсулоти махсус» 

баромад мекунад, ки аз 

ҷониби 

истеҳсолкунандагон 

(донишгоҳҳоу 

донишкадаҳо ва коллеҷҳо) 

ба бозори меҳнат 

пешниҳод мешаванд. 

 

Сарчашма: Таҳияи муаллиф 
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Бисёр муаллифон дар он ақидаанд, ки «иқтидори кадрӣ» унсури 

муҳими низоми идоракунии захираҳои инсонии ташкилот мебошад. 

Зери мафҳуми кадрҳо кормандони асосии корхонаву ташкилотҳо дар 

соҳаҳои мухталифи  иқтисодиёт фаҳмида мешавад30. 

Аз нуқтаи назари Л.В. Балабанова «иқтидори кадрии ташкилот» – ин 

андозаи ниҳоии имконияти иштироки кормандон дар фаъолияти ташкилот бо 

назардошти салоҳиятнокӣ, хусусиятҳои ҷисмонию равонӣ ва ҳавасмандии 

онҳо фаҳмида мешавад31. 

Аз ҷониби дигар, иқтидори кадрии ташкилот ин дониш, маҳорат, 

қобилият, ки аз ҷониби кормандон дар ҷараёни фаъолияти меҳнатӣ истифода 

бурда мешавад32.  

Зери мафҳуми «иқтидори кадрии ташкилот»-и маҷмӯи кормандони 

ихтисосманд фаҳмида мешавад, ки дорои сифатҳои махсуси касбӣ 

(мавҷудияти таҳсилот, дониш, таҷриба, малака, қобилият, салоҳият), ахлоқӣ 

(виҷдон ростқавлӣ ва ғайра) ва шахсӣ (маданият, ҷасорат, тайёр будан ба 

таваккал, эъҷодкорӣ, мақсаднокӣ, бовари ба худ) буда, қобилияти такмилёбӣ, 

рушд, тайёрии касбӣ ва таҷрибаи меҳнатиро дар доираи фаъолияти меҳнатӣ 

доранд. 

Мафҳуми «кадрҳои ташкилот» он кормандони соҳибтахассус фаҳмида 

мешаванд, ки онҳо омодагии касбиро гузаштаанд ва дорои таҳсилоти махсус 

мебошанд. Тибқи омори расмӣ ба ҳайати кадрҳо кормандони муваққатӣ, 

мавсимӣ, ғайри воҳиди корӣ  ва дуҷоякорон дохил намешаванд (расми 3). 

 

 

 

 

                                                           
30Экономический энциклопедический словарь: [Мочерный С.В., Ларша Я.С., Устенко О.А.]; ред. 

С.В.Мочерный. - Львов: Мир. - 2006.-568 с. С. 271 
31Балабанова Л.В. Управления персоналом:/Л.В. Балабанова, О.В. Сардак.-К. Центр навчально 

литератури, - 2011.- С. 468  
32Нуреев Р.М. Россия: особенности институционального развития / Р.М. Нуреев.-М. НОРМА, 2009.-

384с. С. 4 
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Расми 3. Сохтор ва тавсифи иқтидори кадрии ташкилот (аз тарафи муаллиф 

тартиб дода шудааст) 

               

Ҳамин тавр аз мафҳумҳои гуногуни иқтидори кадрӣ бармеояд, ки ин 

категория барои рушди дилхоҳ ташкилот, аз он ҷумла муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ муҳим мебошад. Маҳз иқтидори кадрӣ имкон медиҳад, ки 

технологияҳои инноватсионӣ татбиқ гардида, самаранокии фаъолият баланд 

бардошта шавад ва дар муҳити рақобат афзалият ба даст ояд. 

Иқтидори кадрии донишгоҳ, ки дар ягонагии хусусиятҳои макон ва 

вақт баромад мекунанд, дар як вақт се зинаи пайвастшавӣ ва муносибатҳои 

мутамарказро  ифода  мегардад. Аввалан, мафҳуми «иқтидор» гузаштаро 

ифода менамояд, яъне маҷмӯи хосиятҳоро арзёбӣ мекунад, ки субъектҳои 

фаъолияти таълимӣ ҷамъ намудаанд.  

Иқтидори кадрии ташкилот 

З
ах

и
р

аҳ
о

 

С
ар

ч
аш

м
аҳ

о
 Тадбирҳои қобилият, 

имкониятҳои татбиқ нашуда, 

шаартҳо ва омилҳои таъсир, сатҳи 

инкишоф, сифат 

И
м

к
о

н
и

я
т
њ
о

 

И
ќ

т
и

д
о

р
 

Хусусият ва низоми нишондиҳандаҳо 

Миқдорӣ: 

- шумора, таркиб, 

таносуби дараҷаҳо ва 

гурӯҳҳо;  

- пурра таъмин кардан, 
-  ҳолати мутобиқатии 

дохилӣ ва берунӣ,  
- азкорравии (интиқоли) 

кадрҳо. 

Сифатӣ: 

- шароити меҳнат ва 

ташкили раванди илмӣ, 

- гурӯҳҳои тахассусии 

касбии мансабҳо, 

- таҷрибаи миёнаи меҳнат аз 

рӯи касб, 

- сатҳи омодагии касбӣ, 

- қаноатмандии меҳнат. 
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Дуюм, мафҳуми «иқтидор» ҳозираро аз нуқтаи назари татбиқи амалӣ ва 

истифодаи имкониятҳои мавҷуда тавсиф менамояд. Бо дарназардошти 

иқтидори кадрии донишгоҳ аз рӯи ин мавқеъҳо, бояд дар назар дошта шавад, 

ки дар баробари имкониятҳои амалишаванда, имкониятҳои амалинашаванда 

низ мавҷуд буда метавонанд, ки аксар вақт боиси коҳиши самаранокии 

фаъолияти он мегардад.  

Сеюм, иқтидор барои инкишоф (барои оянда) равона карда шудааст. 

Дар фаъолияти илмӣ ва таълимӣ, иштирокчиёни он на танҳо қобилияти 

амалии худро ҳаллу фасл мекунанд, балки инчунин малака ва қобилиятҳои 

навро ба даст меоранд. Ягонагии ҳолатҳои мӯътадил ва тағйирёбандаро 

пешкаш намуда, иқтидор дар худ ба сифати тавоноӣ унсурҳои рушди ояндаи 

донишгоҳро нигоҳ медорад.  

Ҳамин тавр, иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, 

ҳамчун қобилияти маҷмӯи захираҳои инсонӣ ва моддии донишгоҳ барои 

таъмини ноил шудан ба ҳадафҳои муҳими илмӣ ва таълимии он муқаррар 

гардидааст, ки дар расми 4 нишон дода шудааст. 

 

 

 

 

Расми 4. Ҳадафҳои асосии самаранокии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ (аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст) 

 

Иқтидории кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҳамчун қисми 

муҳими иқтидори донишгоҳ ба шумор меравад. 

 Иқтидори ҳар як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ - ин иқтидори 

кадрии он мебошад, ки дар он хусусиятҳои сифатии имкониятҳои илмӣ ва 

таълимии ҳайати профессорон-омӯзгорони ин муассисаҳо инъикос 

мешаванд.  

Ташаккули 

тахассуси 

кадрњо 

Љалби 

мутахассисони 

баландихтисос 

Муњайё сохтани 

шароити хуб барои 

кори муваффаќи 

кадрњо 
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Тибқи ақидаи С. В. Андреев, «иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ – ин сифати ҷамъбасткунандаи маҷмӯи қобилиятҳои кормандони 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аст, ки дорои ихтисоси муайян мебошанд, 

аз тайёрӣ гузаштаанд, соҳиби донишҳои махсус, таҷрибаи кор дар соҳаи 

муайяни фаъолият мебошанд, қобилияти самараноки иҷрои ӯҳдадориҳои 

вазифавиро доранд ва дар мутобиқат бо ҳадафҳои ҷорӣ ва ояндаи 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ натиҷаи иқтисодӣ медиҳанд»33. 

Ба андешаи В.Ф. Потуданская ва O.И. Литвинова «иқтидори кадрии 

МТОК - ин сатҳи тахассус ва касбияти омӯзгорон, ки ба татбиқи мунтазами 

навовариҳо дар раванди таълим таъсири бевосита дорад, ки ба сифати тайёр 

кардани мутахассисони баландихтисос мусоидат мекунад»34.  

Нақши кормандони илмӣ-омӯзгории донишгоҳ дар самти баланд 

бардоштани самаранокии фаъолияти он хеле назаррас аст. Захираҳои кадрӣ 

дар фаъолияти дилхоҳ донишгоҳ мавқеи махсус доранд, зеро онҳо бевосита 

дар ҷараёни тайёр кардани маҳсулоти ниҳоӣ иштирок мекунанд.  

Маълум аст, ки самаранокии маҳсулоти ниҳоӣ аз фаъолияти 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз ҷониби Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон мунтазам бо истифода аз як қатор нишондиҳандаҳое, 

ки ҷанбаҳои гуногуни муассисаро фаро мегирад, арзёбӣ карда мешавад: 

раванди таълим, фаъолияти илмӣ - таҳқиқотӣ, робитаҳои байналмилалӣ, 

фаъолияти молиявӣ-иқтисодӣ ва ғайра. 

Яке аз нишондиҳандаҳои асосие, ки аз ҷониби Вазорати маориф ва 

илми Ҷумҳурии Тоҷикистон барои муассисаҳои таълимӣ муайян шудааст - 

ин таъминот бо кормандони илмӣ-омӯзгорӣ мебошад. Дар навбати худ 

ҳайати илмӣ - омӯзгорӣ барои ба даст овардани ҳадафҳои муассиса саҳми 

арзанда мегузоранд. Дар ин шароит роҳбарияти муассисаҳои таълимӣ бояд ба 

истифодаи самараноки захираҳои кадрӣ аҳамияти ҷиддӣ диҳанд, зеро онҳо 

                                                           
33 Андреев С. В. Кадровый потенциал и проблемы занятости в условиях перехода России к рыночным 

отношениям. М: Изд-во Ин-та социологии. - 1997.- С. 55 
34 Кудрявцев И. Е. Кадровый потенциал научной сферы: состояние и перспективы воспроизводства: дис. … 

канд. экон. наук: 08.00.05. М., 2005. С. 9-10. 
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дорои иқтидори бузург буда, ба муассиса афзалиятҳои рақобатӣ медиҳанд ва 

он дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ мавқеи устуворро соҳиб мегардад. 

Имкониятҳои кадрии донишгоҳ на фақат омодагии омӯзгоронро барои 

иҷрои вазифаҳои худ, балки қобилиятҳои ҳамаҷонибаи онҳоро дар дурнамои 

дарозмуддат - бо дар назардошти синну сол, ихтисоси илмию омӯзгорӣ, 

таҷрибаи амалӣ, фаъолияти соҳибкорӣ, сифати фаъолият (аз ҷумла 

самарабахшӣ), ҳаракати касбӣ ва навоварӣ, сатҳи ҳавасмандгардонӣ ифода 

мекунад (расми 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Расми 5. Бахши идоракунии кадрҳои муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ (аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст) 

 

Маҳз аз рӯи сатҳи иқтидори кадрӣ, оид ба сифати фаъолияти ин ва ё он 

донишгоҳ баҳо медиҳанд. 
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1.2. Хусусиятҳои ташаккул ва рушди иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ 

 

Иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тавассути ба кори омӯзгорӣ ҷалб намудани мутахассисони 

боистеъдоди муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, хатмкардагони 

магистратура, докторантҳо, олимони ҷавон, мутахассисоне, ки курсҳои 

такмили ихтисос ва барномаҳои таълимии байналмилалиро бомуваффақият 

хатм намудаанд, мустаҳкам карда мешавад. 

Дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон 

ҷараёни ташаккул ва ба роҳ мондани кор бо кадрҳо бо муқаррароти алоҳидаи 

қонунгузории ҷорӣ ва санадҳои меъёрии ҳуқуқии ҷумҳурӣ дар бораи меҳнат 

ва таҳсилот, инчунин бо меъёрҳои байналмилалӣ танзим карда мешавад. 

Тибқи санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон кадрҳои 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз кормандони илмию омӯзгорӣ (ҳайати 

профессорону омӯзгорон, кормандони илмӣ) ва маъмурию идоракунӣ 

(кормандони муҳандисию техникӣ, маъмурию хоҷагӣ, истеҳсолӣ ва 

ёрирасон) иборат мебошад. 

Хусусан, самаранокии фаъолияти муассисаҳои олии таълимӣ, 

қобилияти нерӯи кадрии низоми ба худбарқарорсозӣ ва худинкишофдиҳӣ аз 

сифат ва миқдори иқтидори кадрӣ вобаста мебошад. 

Иқтидори кадрӣ тӯли солҳои зиёд зери таъсири «мактабҳо», анъанаҳо 

ва фарҳанги ташаккулёфтаи касбӣ ба вуҷуд омада, тавассути мақсадҳо, 

принсипҳо ва усулҳои идоракунӣ амалӣ мегардад. Имкониятҳои идоракунӣ 

тавассути сафарбар намудани кормандони соҳаи идоракунӣ ва истифодаи 

донишу таҷрибаи онҳо дар ҳаёт татбиқ карда мешаванд. 

Иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ на фақат тайёрии 

омӯзгоронро ба иҷрои вазифаҳои имрӯзаи худ, балки маҷмӯи имкониятҳои 

онҳоро низ дар ояндаи дарозмӯҳлат бо дарназардошти тахассуси илмию 

омӯзгорӣ, дараҷаи ҳавасмандӣ, таҷрибаи амалӣ, фаъолӣ, серҳаракатии касбӣ 
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инъикос мекунад. Дар бораи сифати фаъолияти ин ё он муассисаи олии 

таълимӣ асосан аз рӯи то кадом андоза пурқувват будани иқтидори кадрии он 

баҳо медиҳанд. Бинобар ин, иқтидори кадрӣ чун яке аз объектҳои асосии 

идоракунии мактабҳои олӣ баррасӣ карда мешавад. 

Инчунин, бо итминони комил метавон гуфт, ки идора кардани 

равандҳои ташаккул (расми 6) ва истифодаи иқтидори кадрии низоми 

таҳсилоти олии касбӣ дар асоси ҷорӣ намудани усулу технологияҳои 

муосири қабули қарорҳо яке аз вазифаҳои муҳимтарин ба шумор меравад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Расми 6. Марҳилаҳои асосии ташаккули иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ (аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст) 

 

 

Марҳилаҳои асосии 

ташаккули иқтидори 

кадрии МТОК 

 

 

1. Муайянкунии 

афзалиятҳо ва мақсадҳои 

асосии иқтидори кадрӣ 

дар МТОК 

 

2. Банақшагирии тақозо ба 

ҳайати кормандон, 

ташаккули сохтор ва 

ҷадвали вазифаҳо, 

ташкили захираи кадрҳо 

 

3. Ташаккул ва 

дастгирии системаи 

иттилоотии кадрҳо, 

иҷрои назорати 

кадрӣ 

4. Ташаккули 

принсипҳои тақсими 

захираҳо, таъмини 

системаи самара-

бахши ҳавасманд-

гардонии меҳнат 

 

5. Таъмини барномаҳои рушди 

ҳайати кормандон, самти касбӣ 

ва мутобиқшавии кормандон, 

банақшагирии пешрафти 

шахсӣ, ташаккули гурӯҳ, 

омодагии касбӣ, такмили 

ихтисос ва бозомӯзии кадрҳо. 

 

6. Таҳлили мувофиқати кадрҳо 

ва стратегияи МТОК дар самти 

идоракунии ҳайати кормандони 

он, муайянкунии ҷойҳо дар 

корҳои кадрӣ, арзёбии иқтидори 

кадрӣ 
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Мафҳуми «ташаккул» маънои иқтидори воқеии меҳнати зинда ва 

донишу малакаҳои тамоми ҷомеа ва ҳар як шахс, мафҳуми «истифодаи 

иқтидори кадрӣ» бошад, маънои татбиқи қобилияту малакаҳои корманд, 

коллективи меҳнатӣ ва умуман ҷомеаро дорад. Дар байни равандҳои 

ташаккул ва истифодаи кадрҳои илмӣ ягон ҳудуди аниқ вуҷуд надорад35. 

Мо чунин мешуморем, ки ба принсипҳои асосии кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ оид ба ташаккул ва рушди иқтидори кадрӣ инҳоро 

мансуб донистан мумкин аст: 

 мувофиқати интихоб ва ҷобаҷогузории кадрҳо бо миссия ва мақсадҳои 

донишгоҳ; 

 фароҳам сохтани имкониятҳои баробар барои рушд ва истифодаи нерӯи 

меҳнатӣ ва касбии кормандони донишгоҳ; 

 риояи меъёрҳои қонунгузории меҳнатӣ ва рушди иҷтимоӣ; 

 риояи меъёрҳои демократӣ ҳангоми интихоб ва таъин намудани кадрҳои 

роҳбарикунанда ва иҷрокунанда; 

 рушди салоҳияти касбии кормандони донишгоҳ; 

 раванди бефосила ва муттасили омодасозии кадрҳо ва захираи кадрҳо; 

 татбиқи имкониятҳои табодули академии байналмилалӣ. 

Масъалаи ташаккули иқтидори кадрӣ дар донишгоҳҳо ҳамеша муҳим 

аст36. Барои донишгоҳи муосир, ташкили саривақтии захираҳои кадрӣ, ки ба 

талаботҳои иқтисоди муосир ҷавобгӯ мебошанд, хеле муҳим аст. Масъала на 

танҳо аз сатҳи ташкили касбӣ ва омодагии мутахассисон ва олимони 

ботаҷриба иборат аст, балки дар иваз намудани симои шахсии ин кадрҳо, ки 

пеш аз ҳама, бо рушди инноватсионӣ, ташаббус, худомӯзӣ далелнок шудааст 

(расми 7). 

 

 

 
                                                           
35Типы управленческой карьеры в России // ЭКО. 1998, №4, С. 132-134.  
36Кутукова М. А., Галимова Н. А., Терехова О. В. Формирование кадрового потенциала в образовательных 

организациях общего среднего образования // Молодой ученый.-2016.-№3.- С. 964-966. 
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Расми 7. Ташаккули иқтидори кадрии МТОК ва омилҳои он (аз тарафи 

муаллиф тартиб дода шудааст) 

Раванди ташаккул ва истифодаи иқтидори кадрӣ аз ҷониби муаллифони 

ватанӣ, ҳам дар муносибати миқдорӣ, ва ҳам сифатӣ мавриди баррасӣ қарор 

дорад. Аз нуқтаи назари миқдорӣ, мавҷудияти ҳайати кормандон барои ҳар 

як воҳидҳои сохторӣ ва МТОК дар маҷмӯъ аз рӯи ҳаҷми биноҳои истеҳсолӣ 

ва имкониятҳои иқтидорӣ муайян карда мешавад, аз нуқтаи назари сифатӣ - 

дараҷаи мутобиқатии сатҳи касбӣ-тахассусии кормандон бо мураккабии 

корҳои иҷрошуда муайян карда мешавад. 
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Банақшагирии 

кадрии МТОК 
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Ҳадафҳои кадрӣ 

 

Таҳияи нақшаи чорабиниҳои 

кадрӣ барои амалӣ намудани 

мақсадҳои мушаххаси МТОК 

ва ҳар як корманд. Муайян 

кардани хароҷоти иҷрои 

нақшаи чорабиниҳои кадрӣ. 

 

Чорабинињои кадрӣ 

 

Вазифањои кадрӣ 

 

Таҳияи асоси сиёсати кадрии 

ояндаи МТОК. Ташкили 

имкониятҳо барои пешбурди 

расмӣ ва касбии кормандон. 

Таъмини рушди кадрҳо барои 

иҷрои корҳои нави боихтисос 

ва мутобиқгардонии 

донишҳои онҳо ба шароитҳои 

тағйирёфтаистодаи 

истеҳсолот. 

Таъмини МТОК дар вақти 

зарурӣ, дар ҷойи зарурӣ, бо 

миқдори зарурӣ ва бо 

тахассуси муносиби кадрҳо, 

ки барои расидан ба ҳадафҳо 

зарур аст. 
Муайян кардани 

ҳадафҳои мушаххаси 

МТОК ва ҳар як корманде, ки аз 

стратегияи кадрӣ 

бармеоянд. Комёбшавӣ ба ҳам 

наздикшавии ҳадди аксари 

мақсадҳои МТОК ва 

мақсадҳои шахсии омўзгорон. 
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Ташаккули иқтидори кадрӣ, ташкили иқтидори воқеии меҳнати инсон, 

дониш ва малакаҳоро пешкаш мекунад, ки тамоми ҷомеа ва ҳар як шахсро 

фаро мегирад. 

Ба самаранокии ташаккул ва истифодаи самараноки иқтидори кадрии 

МТОК чунин омилҳо мусоидат мекунад: 

  муқаррар намудани меъёрҳои илман асосёфтаи меҳнат; 

  гузаронидани атестатсия ва такмили ҷойҳои корӣ; 

  муайян намудани шумораи зарурӣ ва ихтисор кардани ҷойҳои кории 

барзиёдӣ; 

  омӯзиши кормандон; 

  ташкили ҷорикунии усулҳои пешқадами меҳнат. 

Ҳамин тариқ, ба ташаккул ва истифодаи иқтидори кадрӣ, тамоми 

унсурҳои берунӣ ва дохилӣ таъсири амиқ дорад. Омилҳои ташаккул ва 

истифодаи иқтидори кадрии МТОК – ин  шароитҳои берунӣ ва дохилии 

шароити муҳит мебошанд, ки дар он равандҳои ташаккул ва истифодаи 

иқтидори кадрӣ татбиқ мешаванд. Зери омилҳои берунӣ шароитеро фаҳмида 

мешавад, ки ташкилот тағйир дода наметавонад, вале бояд ҳангоми ташкил 

ва истифода бурдани кормандони худ ба эътибор гирад. Омилҳои дохилӣ 

шароитҳое мебошанд, ки ба таъсири идоракунии ташкилот ба таври назаррас 

мувофиқ мебошанд. 

Ташаккул ва истифодаи иқтидори кадрӣ ба баланд бардоштани 

самаранокии фаъолияти МТОК бо мақсади қонеъ гардонидани ниёзҳои 

истеъмолкунандагон ва дигар ҷонибҳои манфиатдор нигаронида шудааст. 

Ташаккули иқтидори кадрии муассисаи таълимӣ марҳилаҳои зеринро 

дар бар мегирад: 

1. Банақшагирии талабот ё эҳтиёҷот ба захираҳои кадрӣ 

Эҳтиёҷот ба захираҳои кадрӣ аз ҷониби раёсати донишгоҳ бо дар 

назардошти сарбории омӯзгорӣ, соҳаи омодагии таълимгирандагон ва 

талаботҳои тахассусӣ муқаррар карда мешавад. 
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2. Интихоби кадрҳо 

Интихоби кадрҳо бо нашри ҷойи кори холӣ дар сомонаи донишгоҳ, 

шабакаи интернет ё дигар Васоити ахбори омма оғоз меёбад. Тавсифи ҷои 

холӣ бояд тавсифи мундариҷаи кор, талабот ба тахассуси корманди 

минбаъдаро дар бар гирад. Қадамҳои минбаъда дар интихоби кадрҳо, 

мусоҳибаи муроҷиаткунанда бо раёсати донишгоҳ мебошад. Дар моддаи 26 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва 

таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ» гуфта шудааст, ки ба 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба кор қабул намудани кормандони 

илмию омӯзгорӣ тавассути озмун доир карда мешавад. Ба туфайли санҷиши 

дониши касбӣ ва малака, марҳилаи мусоҳиба барои санҷиши мувофиқатии 

арзишҳои довталаб бо арзиши муассисаи таълимӣ зарур аст. Донишгоҳ ба 

монанди дигар ташкилотҳо, бо маданияти муайяни ташкилӣ тавсиф мешавад 

ва муваффақияти мутобиқат ва фаъолияти минбаъдаи корманд ба он вобаста 

аст, ки то чӣ андоза арзишҳои довталаб бо арзишҳои муқарраргардидаи 

коллективи меҳнатӣ вобаста аст. Бо мақсади муайян кардани арзишҳо, 

муносибатҳо, хусусиятҳои рафтори довталаб, пурсишномаҳо (анкета), 

саволномаҳои махсус метавонанд истифода шаванд. 

3. Мутобиқшавии кормандон (кадрҳо) 

Раванди мутобиқшавӣ корманди нав ба коллектив, қабули вазифаҳои 

меҳнатӣ дар маҷмӯъ равона карда шудааст. Мутобиқшавӣ ба МТОК 

тавассути чораҳои зерин амалӣ карда мешавад: - шинос намудани корманд бо 

коллективи омӯзгорӣ, - шиносоӣ бо ҳуҷҷатҳои корӣ; - раванди 

мутобиқгардонии омӯзгорони ҷавон бо роҳи «вобаста кардан»-и омӯзгорони 

пуртаҷриба, омӯзгорон-методистон; - амалигардонии назорати маъмурии 

фаъолияти касбии омӯзгорон. 

4. Такмили ихтисос 

Зарурати такмили ихтисос бо зарурати афзун намудани дониш ва 

малакаҳои омӯзгорон вобаста ба баланд бардоштани талабот ба сатҳи 

маҳорати онҳо ва зарурати азхудкунии онҳо роҳҳои нави ҳалли масъалаҳои 
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касбӣ вобаста аст. Дар моддаи 27 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи 

таҳсилоти олии касбӣ ва таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ» 

гуфта шудааст, ки  “давлат муҳайё кардани шароити заруриро барои на 

камтар  аз як маротиба дар панҷ сол такмил додани ихтисоси кормандони 

илмию омӯзгории муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро кафолат дода, ба ин 

васила аз буҷети давлати маблағи зарурӣ ҷудо мекунад”37. Ҳангоми ташкили 

кор дар баланд бардоштани сатҳи касбии омӯзгорон, принсипҳои муҳими 

фаъолияти таълимӣ татбиқ мешаванд: 

- муайян намудани хусусиятҳои ҳар як омӯзгор ва фароҳам овардани 

шароитҳои мусоид барои нигоҳдорӣ ва рушди ҷузъҳои мусбии он; 

- ҳавасмандгардонии фаъолияти инноватсионӣ;  

- ҳавасмандгардонии кӯшиш барои рушди мунтазами касбӣ;  

- дастгирии ташкилии хоҳиши омӯзгорон барои иштирок дар шаклҳои 

мухталифи рушди касбӣ, ки дар сатҳи минтақавӣ ва маҳаллӣ 

пешниҳодшаванда; 

- ба таври мунтазам ба худи омӯзгорон додани маълумот оид ба 

дастовардҳои илмҳои омӯзгорӣ ва таҷрибаи пешқадам дар доираи 

семинарҳои махсуси умумидонишгоҳи. 

Бояд қайд кард, ки ба такмили ихтисос кормандони роҳбарикунанда 

низ эҳтиёҷ доранд. Дар ҷаҳони муосир, роҳбар бояд дорои донишу малакаи 

гуногуни идоракунӣ бошад: қобилияти гузоштани ҳадафҳо, муайян кардани 

вазифаҳо, пешбинии стратегияи рушди ташкилот ва кормандон, оқилона 

тақсим захираҳо ва ғайра. Такмили ихтисоси кадрҳои роҳбарикунанда аз рӯи 

барномаи таълимии иловагӣ (курсҳо), инчунин аз рӯи барномаҳои таҳсилоти 

олӣ гузаронида мешавад. 

5. Аттестатсия  

Аттестатсияи кормандони донишгоҳҳо бо мақсади тасдиқи мувофиқ 

омадани кормандони омӯзгорӣ ба мансаби онҳо дар асоси арзёбии фаъолияти 

                                                           
37 Ќонунгузории Љумњурии Тољикистон дар бораи тањсилоти олии касби ... баъд аз муассисаи олии 

таълими дар муассисањои тањсилоти олии аз 12.12.2017 сол 



37 

 

касбӣ ва бо хоҳиши кормандони омӯзгорӣ бо мақсади муайян намудани 

категорияҳои тахассусӣ сурат мегирад. 

Талаботи асосии аттестатсия барои омӯзгорон дар донишгоҳҳо одатан 

аз баҳодиҳӣ ба нишондиҳандаҳои зерин иборат мебошад: 

 Фаъолияти таълимӣ-методии омӯзгор: - нашри китобҳои дарсӣ, 

нашри комплекси таълимӣ-методӣ, нашри дастури таълимӣ-методӣ, таъмини 

донишҷӯён бо маводҳои таълимӣ – методӣ ва истифодаи воситаҳои техникӣ 

ва аёниятҳо дар ҷараёни машғулиятҳо (бо пешниҳоди презентатсияҳо вобаста 

ба фанҳо дар шакли электронӣ) 

 Фаъолияти илмӣ-таҳқиқотии омӯзгор: - пешниҳоди рисолаи номзадӣ 

ва докторӣ, чопи монографияҳо, чопи мақолаҳои илмӣ, тайёр намудани 

донишҷӯён ба конфронсҳои дохили донишгоҳӣ ва олимпиадаҳои 

ҷумҳуриявӣ, роҳбари маҳфили илмии донишҷӯён, такмили ихтисос дар панҷ 

соли охир ва гузаштан аз курсҳои кутоҳмуддати омӯзишӣ. 

 Фаъолияти тарбиявию ҷамъиятии омӯзгор: - сарпарастӣ, 

гузаронидани дарси намунавии тарбиявӣ, иштирок дар чорабиниҳои 

ҷамъиятию фарҳангӣ ва ҳашарҳо. 

 Фаъолияти байналмилалӣ: - таҳияи лоҳаи муштарак бо ҳамкорони 

хориҷӣ, ба даст овардани грантҳо ё стипендияи инфиродии байналмилалӣ, 

иштирок дар конфронсу семинарҳои байналмилалӣ, фаъолнокии дар ҳайати 

гурӯҳҳои тарғиботӣ ва иштирок дар барномаи табодули омӯзгорон.  

Тибқи натиҷаи аттестатсияи омӯзгорон ва кормандон, комиссияи 

аттестатсионии донишгоҳ қарор қабул мекунад, ки оё корманд мувофиқат 

мекунад ё оид ба рад кардан ба хоҳиши ӯ барои гирифтани дараҷаи якуми 

(олӣ) тахассусӣ. 

Аттестатсия на танҳо барои худи омӯзгорон муҳим аст (инкишофи 

касбӣ ва шахсиро ҳавасманд мегардонад, ҳангоми гирифтани дараҷа 

имконияти зиёд кардани музди меҳнатро дорад), балки инчунин ба баланд 

бардоштани сифати таълим, таъмини мувофиқатии тахассуси кадрҳои 

педагогӣ ба меъёрҳои мавҷудбудаи педагогӣ нигаронида шудааст. 



38 

 

Ҳамин тавр, ташаккули иқтидори кадрӣ аз марҳилаҳои зерин иборат 

аст: банақшагирии эҳтиёҷот ба кадрҳо, интихоби кадрҳо, мутобиқсозии 

кадрҳо, такмили ихтисос, аттестатсия. Татбиқи ҳар як марҳила иштироки 

роҳбарияти идоракунандаи муассисаи таълимиро тақозо мекунад. Бошуурона 

гузаронидани сиёсат оид ба ташкили иқтидори кадрӣ ба ташаккули гурӯҳи 

мутахассисон дар муассисаи таълимӣ мусоидат мекунад ва ба ташкилот 

бартарии рақобатро дар бозори хизматрасонии таълимӣ медиҳад. 

Дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ барои дар оянда дучори 

мушкилоти кадрӣ нашудан зарур меояд, ки барои ҷалби мутахассисони ҷавон 

ба корҳои илмӣ тадбирҳои заруриии зеринро андешанд: 

 ҳадафи якум дар барномаи рушди МТОК ин ҷалби мутахассисони ҷавон 

дар магистратура ва докторантура; 

 ҳадафи дуюм ҳавасманд намудани хатмкунандагони муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ ба давом додани таҳсил дар магистратура ва 

докторантура ва машғул шудан бо фаъолияти илмию омӯзгорӣ; 

 ҳадафи сеюм ин сари вақт гузаронидани омӯзгорони муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ аз такмили ихтисос ва таъмини онҳо дар курсҳои 

кутоҳмуддати омӯзишӣ.  

 ҳавасманд намудани хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

ба давом додани таҳсил  дар аспирантура ва докторантура ва машғул 

гардидан ба фаъолияти илмию омӯзгорӣ; 

 саривақт ҷалб намудани омӯзгорони ҷавони унвондор номзадҳо ва 

докторҳои илм барои иваз намудани омӯзгороне, ки ба синни нафақа 

расидаанд; 

 муҳайё намудани шароити мусоид барои баланд бардоштани сатҳи 

ихтисоси омӯзгорон ва таҷрибаомӯзии онҳо дар дохил ва хориҷии 

кишвар;  

 баланд бардоштани сатҳи музди меҳнат дар МТОК. 



39 

 

Ҳамин тариқ, дар низоми МТОК барои тайёр намудани кормандони 

илмӣ имкониятҳои зиёд мавҷуданд, ки кадрҳои илмӣ-омӯзгорӣ дар худи 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ тайёр карда мешаванд.  

 
 

1.3. Методикаи арзёбии иқтидори кадрии муассисаҳои  

таҳсилоти олии касбӣ 

 

Иқтидори кадрӣ муҳимтарин қисми таркибии нерӯи захиравии 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ ба шумор меравад, ки баланд бардоштани сифати 

таълим, дастрасии таҳсилоти олӣ, мувофиқати хатмкунандагони мактабҳои 

олӣ бо талаботи рӯзафзуни бозори меҳнат, воридшавии ҷумҳурӣ ба бозори 

ҷаҳонии хизматрасониҳои таълимӣ аз сатҳи инкишоф ва беҳтар гардидани 

нишондиҳандаҳои сифатии он вобаста аст. Яъне, таҳлилу арзёбии сатҳ ва 

ҳолати истифодаи иқтидори кадрии ҷумҳурӣ бо мақсади таҳияи тавсияҳои 

мушаххасу ҳадафноке, ки ба таҳкими минбаъдаи иқтидори кадрӣ ва беҳтар 

намудани истифодаи он нигаронида шудаанд, аҳамияти калони амалӣ пайдо 

мекунанд. Чунин арзёбӣ дар асоси ҳисоб намудани маҷмӯи нишондиҳан-

даҳое, ки ҷанбаҳои миқдорӣ ва сифатии рушди иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ ва тамоюлҳои тағйирёбии онро ифода мекунанд, 

гузаронда мешавад. 

Нишондиҳандаҳои асосие, ки ҷанбаҳои миқдории ташаккул ва рушди 

иқтидори кадриро ифода мекунанд, инҳоянд: 

 раванди афзоиши шумора ва баландшавии сифатии ҳайати профессорону 

омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ; 

 дараҷаи таъминоти ҷараёни таълим бо омӯзгорони соҳибмалака ва дорои 

дараҷаи илмӣ аз рӯи ихтисосҳои асосӣ ва барномаҳои таълимӣ; 

 таносуби омӯзгорони асосӣ ва ҳамкорон; 

 сатҳи дараҷаи илмидоштаи омӯзгорон; 

 таносуби шумораи донишҷӯён ба як нафар омӯзгори асосӣ.  
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Нишондиҳандаҳои иқтидори кадриро метавон ба ду гурӯҳ тақсим 

намуд. (ҷадвали 2.).  

Ҷадвали 2.  

Нишондиҳандаҳои тавсифи иқтидори кадрӣ 

Тавсифи миқдории иқтидори 

кадрӣ 

Тавсифи сифатии иқтидори кардӣ 

1. Ҳиссаи шумораи кормандони 

илмию 

омӯзгорӣ дар шумораи умумии 

кормандони муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ ва 

муассисаҳои илмӣ. 

2. Ҳиссаи ҳайати профессорону 

омӯзгорон дар шумораи умумии 

кормандони муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ. 

3. Шумораи ҳайати профессорону 

омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ. 

4.  Ҳиссаи докторҳо ва номзадҳои 

илм дар шумораи умумии 

кормандони илмию омӯзгории 

МТОК. 

5. Таркиби синнусолии кадрҳои 

дорои тахассуси илмӣ. 

6. Таркиби синнусолии омӯзгорони 

МТОК. 

7. Таркиби синнусолии кормандони 

илмӣ. 

1. Фазои мусоиди руҳӣ дар коллектив. 

2. Баланд бардоштани дараҷаи касбӣ. 

3. Фаъолмандии эҷодӣ 

4. Дараҷаи қаноатмандӣ аз кор. 

5. Фарҳанги умумии ҳайати 

профессорону омӯзгорон. 

6. Омилҳои ҳавасмандкунандае, ки ба 

фаъолияти омӯзгорон таъсир мерасонанд. 

7. Сатҳи донишҳои умумӣ ва махсус, 

малакаҳо ва маҳоратҳое, ки ба 

пайдоиши қобилият ва фаъолияти 

хусусияти муайяндошта мусоидаткунанда 

 

Сарчашма: Главатских О.Б. Формирование стратегии развития кадрового 

потенциала вуза, Ижевск 2002. - С. 61-62 
 

 

Яъне тавсифи миқдории иқтидори кадрӣ ва тавсифи сифатии иқтидори 

кадрӣ имкон медиҳад, ки вазъи кунунии иқтидори илмию таълимии 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ воқеъбинона арзёбӣ карда шавад.  
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Расми 8. Принсипҳои асосии арзёбии самараноки иқтидори кадрӣ 

пешниҳод карда шудаанд (аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст) 
          

 

Аз ин лиҳоз, истифодаи усулҳои гуногуни баҳодиҳии самаранокии 

иқтидори кадрӣ, хусусан дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ имкон 

медиҳад, ки аввалан доир ба вазъият ва дурнамои фаъолияти муассиса 

нигоҳи стратегӣ пайдо карда шавад. 

Аз расми 9 бармеояд, ки зимни арзёбии самараноки фаъолият 

муносибати ягона ва объективонаю холисона омили баҳодиҳии воқеӣ 

гардида, барои ташкили коллективи соҳибкасбон ва ниҳоятан болоравии 

имиҷи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ мусоидат мекунад. 
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Расми 9. Арзёбии иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

(аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст) 

 
 

Самаранокии кори МТОК аз сатҳи иқтидори кадрӣ, илмӣ-техникӣ, 

истеҳсолӣ ва иҷтимоии он вобаста аст. Таҳлил ва арзёбии иқтидории кадрии 

донишгоҳ бо истифода бурдани зинаҳои зерин мумкин аст: 
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 Нишондиҳандаҳои иқтидори кадрӣ 

Ҳайати кадрӣ 
Таҷдиди кадрҳои илмӣ 

ва илмӣ - омўзгорї 

Самарабахшии 

фаъолияти илмӣ-

тадқиқотӣ ва илмӣ-

методӣ 

Усули 

дигаргунсозии 

унсурҳои 

асосӣ 

Усули 

унсурҳои 

асосӣ 
 

Усули 

миёнаи 

гуногун 
 

Усули коршиносон 

(синтези иттилооти 

объективӣ ва 

субъективӣ) 

Нишонди-

ҳандаи  

интегралӣ 

Индекси 

мувофиқатӣ 

ба меъёрҳои 

аккредитатс

ия  

Нишонди-

ҳандаи 

ҷамъбастӣ 

Нишонди-

ҳандаи 

маҷмӯавӣ 

Санҷиши меъёрии фарзияҳои гуногуни оморӣ 

Муайянкунии давраҳои нишондиҳандаи ҷамъбастӣ 

дар асоси таҳлили кластерӣ 

Таҳлили мантиқии вобастагии арзёбии иқтидори 

кадрии донишгоҳ аз рӯи унвон, синнусол ва ҷинси 

омӯзгорон 



43 

 

Марҳилаи якуми таҳлил ва арзёбии иқтидори кадриро дар зинаи асосии 

донишгоҳ – кафедра амалӣ гардонидан мувофиқи матлаб аст. 

Баҳогузории натиҷаҳои кори кафедра бо санҷиши донишҳои 

ҳосилгардида, назорати тафтишоти ҷорӣ, баҳогузорӣ аз тарафи раёсат ва 

шубаҳои таълим, ки барои кори онҳо донишҳои ҳосилгардидаи донишҷӯён 

дар раванди кори кафедраҳо лозим аст, метавонад дода шавад. 

Ҳадафи асосии арзёбӣ ва баҳодиҳии иқтидори кадрӣ идомадиҳӣ ва 

тақвияти самтҳои ноилшавӣ ба ҳадафҳои дарозмудати рушди муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ ва устуворсозии мавқеи донишгоҳ дар байни 

муассисаҳои шабеҳи дигар ва эътирофи ҷомеа мебошад. 

Ҳамаи ин намудҳои баҳогузорӣ озмоишӣ мебошанд, яъне 

нишондиҳанда ва меъёрҳои аниқро надоранд. 

Марҳилаи дуюми баҳогузории иқтидори кадрӣ дар донишгоҳ тариқи 

муқоисаи кори кафедраҳо дар миқёси факултетҳо амалӣ мегардад. Дар ин ҷо 

бояд қайд намуд, ки тақсими кафедраҳо ба умумидонишгоҳӣ ва факултетӣ 

дар умум ҳақиқати мавҷударо объективона инъикос мекунад. Кафедраҳои 

марбути факултет бо фаъолияти якҷояи худ тахассуси мутахассиси ояндаро 

ташаккул медиҳад, кафедраҳои умумии донишгоҳӣ ба нишондиҳандаҳои 

аниқи тахассус вобаста аст, аммо дигар масъалаҳои вусъатдиҳии умумӣ, 

мустаҳкам намудани интеллект ва ғайраҳоро ҳал мекунанд, ва инчунин он 

тарафҳои тахассусро ташаккул медиҳад, ки онҳо барои ихтисосҳои гуногун 

умумӣ мебошанд (фалсафа, фарҳангшиносӣ, забони хориҷӣ, назарияи 

иқтисодӣ ва ғ.). 

 Бинобар ин дар раванди таҳлили иқтидори кадрӣ тариқи муқоисаи 

кори кафедра бояд хусусияти зеринро ба назар гирифт. Барои кафедраҳои 

факултавӣ мақсади фаъолият ин тахассуси мутахассиси оянда аст. Дар асоси 

нишондиҳандаҳои тахассуси зерин саҳми ҳар як кафедра дар ташаккулёбии 

сифати тахассус, муайян карда мешавад.     

Кафедраҳои умумии донишгоҳӣ дар вазъияти дигар қарор доранд. 

Аммо ҳаҷми омодакуние, ки онҳо медиҳанд, инчунин бо нақшаи таълимӣ 
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муқаррар мегардад, вале азбаски ин гуна омодакунӣ қисман бо тахассус дода 

мешавад ва бо таври асосӣ бо инкишофи умумии шахсият, назорат ва 

ҳавасмандкунии кори кафедрахои умуми донишгохиро ба сатҳи факултавӣ 

гузоштан мувофиқи мақсад нест.   

Марҳилаи сеюми баҳогузорӣ ва таҳлили иқтидори кадрӣ дар сатҳи 

донишгоҳ дар умумият ва тариқи муқоисаи натиҷаҳои он бо дигар 

донишгоҳҳои ҷумҳурӣ. Иқтидори кадрии донишгоҳ бо хусусиятҳои зерин 

тавсиф карда мешавад: 

 бо ҳайати тахассусии коллективи омӯзгорӣ ва илмӣ; 

 бо мутобиқаткунӣ ва фарогирии доираи технологияҳои омӯзишие, 

ки дар раванди таълим истифода бурда мешавад; 

 бо мавҷудияти мактабҳои илмии эътирофшуда; 

 бо мавҷудияти коркардҳои таълимӣ ва методии худӣ; 

   бо миқдори хатмкардагоне, ки касби илмӣ-омӯзгории худро ба роҳ 

монданд; 

 бо миқдори нақшаҳои таълимӣ, дастурҳои таълимӣ, коркардҳои 

методӣ, технологияҳои таълимӣ, омӯзгорони донишгоҳ, ки дар дигар 

донишгоҳҳо истифода бурда мешавад; 

 бо миқдори коркардҳои илмӣ ва техникие, ки ба истеҳсолот ҷорӣ 

карда шудааст; 

 бо сатҳи дониши таълимгирандагон дар раванди таълим; 

 бо баҳоҳои тахассусии хатмкунандагон аз тарафи аъзои комиссияи 

аттестатсионии давлатӣ; 

 бо мутобиқати малакаҳои касбии хатмкунандагон ба талаботҳои 

ҷойҳои кории ишғолгардида. 

Мавҷудияти методикае, ки қисматҳои гуногуни иқтидори кадрии 

донишгоҳро баҳогузорӣ менамояд, шартан ба ду гуруҳи асосӣ тақсим 

намудан мумкин аст: 

Гурӯҳи якум – методикаи берунии арзёбии иқтидори кадрӣ. Ба он 

дохил мешаванд: 
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  Методикаи аккредитатсияи давлатии МТОК, ки аз тарафи Агентии 

назорат дар соҳаи маориф  ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

коркард шудааст; 

  Методикаи ҳисобгирии рейтинги донишгоҳҳои Тоҷикистон, ки аз 

тарафи Агентии назорат дар соҳаи маориф  ва илми назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод шудааст; 

Гурӯҳи дуюм – методикаҳои дохилии арзёбии иқтидори кадрӣ. Ба 

паҳнгардидатарин методикаҳои зеринро дохил намудан мумкин аст: 

  Методикаи баҳогузории фаъолияти самарабахшии омӯзгорон 

(атетстатсияи ҳайати омӯзгорӣ-профессорӣ, анкетаҳои «Омӯзгор аз назари 

донишҷӯён» ва ғ.); 

  Методикаҳое, ки шахсияти омӯзгорро баҳогузорӣ мекунанд; 

  Методикаҳое, ки иқтидори ҳавасмандкунӣ ва ҷиҳати фаъолияти 

илмӣ ва касбии омӯзгоронро баҳогузорӣ менамояд ва ғ. 

Тавсифи муқоисавии методикаҳои зерин дар ҷадвали 3 оварда шудааст. 
 

Ҷадвали 3.  

Тавсифи муқоисавии методикаҳои арзёбии МТОК 
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Нишондодҳое, ки 

иқтидори касбии 

донишгоҳро 

баҳогузорӣ мекунад 

1. Ҳиссаи омӯзгорони дараҷаи илмидошта дар 

шумораи умумии ҳайати илми-омӯзгорӣ 

шумораи монография, китоб, дастурҳои 

методии нашршуда ба  омӯзгор бо унвонҳои 

илмӣ  ва мансаб 

Бартариятҳо 

1. Нишондиҳандаҳои асосие, ки ҳар шаш моҳ 

аз тарафи донишгоҳҳо ба Хадамоти давлатии 

назорат дар соҳаи маориф пешниҳод карда 

мешавад, ташкил карда мешавад. 

Дар методика методҳои математикии коркарди 

маълумотҳо аз рӯи мутобиқатку-нии  маҷмӯи  

донишгоҳҳо ба мавқеънокии мунтазами 

донишгоҳҳо ба ҳар як нишондоди интегралӣ 

дар диаграммаи баргӣ, истифода бурда 

мешавад 

Норасоӣ 

 

 

 

 

 

1. Меҳнат талабӣ ва хароҷотҳои калон барои 

гузаронидани аккредитатсияи дохилии 

донишгоҳҳо 

2. Ҳиссаи ками нишондодҳое, ки иқтидори 

кадрии донишгоҳро тавсиф мекунад 
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 Нишондодҳое, ки 

иқтидори касбии 

1. Ҳайати сину солии ҳайати илми-омӯзгорӣ 

ҳаҷми корҳои илмӣ - тадқиқотӣ 
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донишгоҳро 

баҳогузорӣ мекунад 

Бартариятҳо 

1. Методика бо 31 нишондодҳо асос меёбад, ки 

он фаъолияти амалии донишгоҳҳоро инъикос 

мекунад ва дар дараҷаи кофӣ пурра иқтидори 

донишгоҳ ва натиҷаи фаъолияти онро нишон 

медиҳад. 

Дар методика назарияи омори математикӣ 

истифода бурда мешавад 

Норасоӣ 

1. Набудани баҳогузории сифати омодакунии 

хатмкунандагон. 

Методика ба баҳогузории сифати таҳсилот 

бисёртар равона шудааст. 
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иқтидори касбии 

донишгоҳро 

баҳогузорӣ мекунад 

Ҳиссаи омӯзгорони дараҷаи илмидошта дар 

шумораи умумии ҳайати профессорону- 

омӯзгорони ҳайати илми-омӯзгорӣ. 

Бартариятҳо 

1. Дар методика ду компонентҳои асосии 

сифати таҳсилот: иқтидори донишгоҳ ва 

натиҷаҳои омодагии хатмкунандагон 

2. Рейтинги хулосавӣ ҳамчун суммаи баллҳои 

иқтидори муассисаи таълимӣ ва натиҷаҳои 

таҳсили хатмкунандагон 

Норасоӣ 
Ҳиссаи ночизи нишондодҳое, ки иқтидори 

кадрии донишгоҳро тавсиф мекунад 
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Нишондодҳое, ки 

иқтидори касбии 

донишгоҳро 

баҳогузорӣ мекунад 

1. Баҳогузории самаранокии кори омӯзгорон 

дар МТОК 

2. Омодакунии кадрҳои рақобатпазири 

тахассусии олӣ 

Бартариятҳо 

1. Имконияти тафриқаи донишгоҳҳо аз рӯи 

сатҳи инкишоф, баҳогузории қобилияти ҳаётӣ, 

сатҳи омодашавӣ ба иҷрокунии маъсалаҳое, ки 

аз тарафи ниёзи ҷамъият муайян карда 

мешавад. 

Метавонад дар мавриди коркарди нуқтаи 

назари нав дар баҳогузории рейтингҳои 

донишгоҳҳо истифода бурда шавад, 

ошкоркунии таъсири нишондодҳое, ки дар 

мавриди баҳогузории натиҷаҳои фаъолияти 

донишгоҳҳо истифода бурда мешавад, 

имконият дорад 

Норасоӣ 

1. Танҳо барои донишгоҳҳои 

махсусгардонидашуда истифода бурда 

мешавад. 
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Нишондодҳое, ки 

иқтидори касбии 

донишгоҳро 

баҳогузорӣ мекунад 

1. Сохтори тахассуси-сину солии ҳайати 

профессорӣ - омӯзгорӣ 

Фаъолияти касбӣ, илмӣ ва тарбиявӣ 

Бартариятҳо 

Имконияти муайянкунии рейтинги 

омӯзгорон, самаранокии фаъолият, 

шароитҳои психологии самарабахши 

фаъолиятро медиҳад. 
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Норасоӣ 

1. Ҳиссаи муайяни ғаразнокӣ дар мавриди 

баҳогузорӣ 

2. Аксаран меҳнатталбии зиёд дар мавриди 

гузаронидани тадқиқот 

3. Самти маҳдуди тадқиқот, (танҳо натиҷаҳои 

фаъолият баҳогузорӣ карда мешавад, дар ин 

ҳол хусусиятҳои шахсии омӯзгорон ва худи 

раванди меҳнат ба эътибор гирифта 

намешавад) 

Ҳиссаи ночизи нишондодҳое, ки иқтидори 

кадрии донишгоҳро тавсиф мекунад 
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Нишондодҳое, ки 

иқтидори касбии 

донишгоҳро 

баҳогузорӣ мекунад 

1. Донишҳои касбӣ, маҳорат, малака 

2. Собиқаи кор 

3. Ҳайати синну солӣ 

4. Миқдори нашриёт 

5. Фаъолияти касбӣ, илмӣ, эҷодӣ, тарбиявӣ 

Сабаб ва талаботҳо 

Бартариятҳо 

1. Фаъолияти касбӣ, илмӣ ва тарбиявӣ васеътар 

муоина карда мешавад 

2. Омилҳои ҳавасмандкунӣ ва талаботҳое, ки ба 

фаъолияти омӯзгорон таъсир мекунанд, ошкор 

карда мешавад. 

Норасоӣ 

1. Тавсифномаҳои иқтидори кадрӣ дар сатҳи 

паст инъикос мегардад 

Аксаран меҳнатталбии зиёд дар мавриди 

гузаронидани баҳисобгирӣ 
 

 

Тавсифи муқоисавии методикаҳои дар боло муоина карда шуда, ки 

онҳо дар баҳогузории иқтидори кадрии донишгоҳ истифода бурда мешаванд, 

нишон медиҳад, ки таҳқиқотчиён нишондодҳоро пешкаш мекунад, онҳо 

танҳо ҷиҳатҳои алоҳидаи баҳогузории иқтидори кадрии донишгоҳро ба назар 

мегирад.  

Ба андешаи мо, дар баҳогузории иқтидори кадрии донишгоҳ, нуқтаи 

назари комплексӣ лозим аст, ки он аз натиҷаи тадқиқоти комплексии 

мақсаднок, омӯзиши якҷоя ва мувофиқшудаи маҷмӯи нишондодҳо иборат 

бошад, ва ҷиҳатҳои комилан ё ин ки зиёди фаъолияти кадрҳои илмӣ - 

омӯзгориро инъикос кунад, ки он дорои хулосаҳои умумигардонида бошад, 

ки бартарии миқдорӣ ва самаранокии комёбии объекти зеринро дар марҳилаи 

муайяни вақт инъикос кунад. 

Бо баробари ин, бо андешаи мо, таҳлил иқтидори кадрӣ дар он ошкор 

мешавад: фаъолнокии зиёд (ҷиҳатҳои гуногуни инкишофи иқтидори кадрии 
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донишгоҳ таҳлил карда мешавад); роҳҳои зиёди ташаккулёбӣ (ӯ дар асоси 

муқоисаи натиҷаҳо бо якчанд анбори муқоисакунӣ сохта мешавад); 

ташаккулёбии бисёрмеъёрӣ (таҳлил дар асоси якчанд меъёрҳо – аз мавқеи 

шавқи кафедраҳо, факултетҳои донишгоҳ сохта мешавад).
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БОБИ II. ТАҲЛИЛИ ВАЗЪИ БОЗОРИ ХИЗМАТРАСОНИҲОИ 

ТАЪЛИМӢ ВА ИҚТИДОРИ КАДРИИ МУАССИСАҲОИ 

ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ 

 
 

2.1. Тамоюлҳои рушди низоми таҳсилоти олии касбӣ  

дар шароити муосир 

 

Бояд зикр кард, ки нишондиҳандаҳои муҳиме, ки вазъ ва рушди низоми 

таҳсилоти олии касбиро тавсиф мекунанд, шумораи муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ, заминаи моддию техникии онҳо, намудҳо ва сифати тайёркунии 

мутахассисон ва миқдори донишҷӯёни дар онҳо таҳсилкунанда мебошанд. 

 

Расми 9. Нишондиҳандаҳои муассисаҳои таҳсилотои олии касбӣ ва шумораи 

донишҷӯёни дар онҳо таҳсилкунанда (дар оғози соли таҳсил)38 

1 – аз ҷумла филиалҳо  

 

                                                           
38 Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон АОНПҶТ, Душанбе - 2020. -  С. 48 
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Дар расми 10 тағйирёбии шумораи муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 

ҷумҳурӣ ва шумораи донишҷӯён, ки аз рӯи шаклҳои гуногуни таълим таҳсил 

мекунанд, пешниҳод шудааст. Таҳлилҳои мо нишон медиҳанд, ки шумораи 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар солҳои таҳсили 2012-2013 ва 2019 - 

2020, 2 адад зиёд шудааст, яъне агар дар соли 2013 дар ҷумҳурӣ 38 

муассисаҳои таҳсилоти олӣ фаъолият дошта бошад, пас дар солҳои таҳсили 

2019-2020 шумораи онҳо 40 ададро ташкил намудааст. 

Умуман таҳлили нишон медиҳад, ки шумораи муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ дар давраи таҳлилшаванда 3,1 ва шумораи донишҷӯён 2,9 

маротиба зиёд шудааст.  

Пешрафти низоми таҳсилоти олии касбӣ аз бисёр омилҳои гуногун 

вобаста буда, ба андешаи мо барои арзёбии самарабахшии он шумора ва 

сифати барномаҳои таҳсилоти олии касбӣ бояд мавриди таҳлил қарор дода 

шавад. Ҳамзамон бо ин, шакли таълими рӯзона ё фосилавӣ ба сифати 

омодасозии мутахассисон таъсири калон дорад. Дар расми 11 тағйирёбии 

шумораи умумии донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар 

давраи аз соли таҳсили 2000/2001 то соли таҳсили 2019/2020 оварда шудааст. 

 

Расми 11. Тағйирёбии шумораи донишҷӯён дар муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ (бо % нисбат ба соли таҳсили гузашта)39. 
 

                                                           
39 Сарчашма:аз ҷониби муаллиф аз рӯи маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тартиб дода шудааст.  
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Маълумоти расми 11 аз он шаҳодат медиҳанд, ки шумораи донишҷӯён 

дар солҳои таҳсили 2011/12 - 2019/20 тамоюли афзоиш дошта, дар маҷмӯъ, 

дар ин давра, ба 124,2 % (35,4 ҳазор нафар) афзудааст. Ба ақидаи мо, чунин 

тағйирот зери таъсири омилҳои зерин ба вуқӯъ омадааст: 

 устуворшавии вазъи иҷтимоию - сиёсӣ ва иқтисодӣ дар кишвар пас аз 

рӯйдодҳои охири солҳои 90-уми асри гузашта; 

 торафт зиёд шудани таваҷҷӯҳи давлат ва ҳукумат ба соҳаи илму маориф; 

 омили демографӣ - афзоиши таваллуд дар кишвар; 

 афзоиши шумораи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ; 

 қабул ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба воситаи Маркази миллии 

тестии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
 

Таҳлилҳо собит мекунанд, ки дар мамлакат шумораи донишҷӯён баъди 

пастравӣ дар солҳои 90-уми асри XX ҳоло ба таври назаррас афзудаанд. Агар 

дар соли таҳсили 2000-2001 ба як донишгоҳ 2,59 ҳазор донишҷӯ рост омада 

бошад, пас дар солҳои таҳсили 2018-2019 то 5,24 ҳазор донишҷӯ зиёд 

шудаанд (расми 12). 

 

Расми 12. – Тақсимоти донишҷӯён ба як муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, 

ҳаз.нафар (бо % нисбат ба соли таҳсили гузашта)40. 

                                                           
40Сарчашма:аз ҷониби муаллиф аз рӯи маълумотҳои Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тартиб дода шудааст.  
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Тақсимоти донишҷӯён аз рӯи шаклҳои таълим дар давраи аз соли 

таҳсили 2000/2001 то соли таҳсили 2019/2020 ба таври назаррас тағйир 

ёфтааст. Ҳиссаи донишҷӯёни шӯъбаи ғоибона аз 31,3% то 26,8% кам шудаст 

(ба 6,7%).  

Дар робита бо бесамара будани шакли ғоибонаи таълим ва рушди 

технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ аз соли таҳсили 2017-2018 

шурӯъ намуда, дар ҷумҳурӣ қарор дар бораи қабули донишҷӯён ба ҷои 

омӯзиши ғоибонаи таҳсил ба шакли таҳсилоти фосилавӣ чун намуди 

пешрафтаи таҳсил қабул карда шуд. Дар расми 13 сохтори тақсимоти 

донишҷӯён ба шаклҳои гуногуни таҳсил оварда шудааст. 

Расми 13. Нишондиҳандаҳои тақсимоти донишҷӯён ба шаклҳои таҳсил (бо %)41. 

 

Қарорҳои идоракунӣ дар соҳаи таҳсилоти олии касбӣ, инчунин 

банақшагирии шумораи умумии ҳайати профессорону омӯзгорон ва 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, бояд дар омӯзиши тамоюлҳои асосии 

шумораи  донишҷӯён бо назардошти дурнамо асос ёбанд. Дар навбати худ, 

                                                           
41 Сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон – Душанбе, 2020. - С. 60 
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пешбинии қабули донишҷӯён дар донишкадаҳо бояд бо дарназардошти 

омилҳои демографӣ ва талаботи соҳаҳои иқтисоди миллӣ ва умуман бозори 

меҳнат гузаронида шавад. 

Таҳлилҳо нишон медиҳад, ки то андозае таносуби таваллуд ва 

дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар ба мушоҳида 

мерасад. 

Муқоисаи тағйирёбии шумораи таваллудшудагон дар солҳои 1992-1998 

ва шумораи қабулшудагон барои таҳсил аз рӯйи барномаҳои таҳсилоти олӣ 

дар солҳои 2014-2019 дар ҷадвали 4. оварда шудааст. 

Ҷадвали 4. 

Ҷадвали шумораи қабулшудагон, шумораи омӯзгорон аз рӯи барномаи 

таҳсилоти олии касбӣ, ҳазор нафар42. 

Сарчашма: Маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи омори соҳаи маориф, 2020 - 

С. 48. 

Давраи тадқиқотиро мо дар асоси ҳисоб кардани хусусиятҳои ҳайати 

синнусолии довталабони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, синни миёнаи 

онҳо 18 соларо ташкил медиҳад. Муқоисаи динамикаи шумораи 

таваллудшудагон ва шумораи қабулшудагон барои таҳсил аз рӯйи 

барномаҳои таҳсилоти олии касбӣ, имкон медиҳад, ки мавҷудияти робитаи 

байни ин нишондиҳандаҳо муқаррар карда шавад. Пастшавии назарраси 

шумораи таваллудшудагон аз соли 1996 боиси камшавии шумораи 

                                                           
42 Сарчашма: Маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи омори соњаи маориф, 2020 - С. 48 

Солҳои таҳсил 
Шумораи қабулшудагон ба 

донишгоҳҳо 
Шумораи омӯзгорон 

2013-2014 40,7 67458 

2014-2015 31,4 70350 

2015-2016 38,5 75518 

2016-2017 42,7 81172 

2017-2018 46,6 85310 

2018-2019 51,4 88973 

2019-2020 60,4 91974 
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қабулшудагон барои таҳсил аз рӯи барномаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар 

соли таҳсили 2014-2015 гардидааст. 

Аз ҷониби дигар таҳлили мушаххаси таносуби таваллуд ва дохилшавӣ 

ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ нишон медиҳад, ки солҳои охир 

омилҳои дигар нисбатан афзоиш ёфтани шумораи донишҷӯён ва омӯзгорон 

мусоидат карда истодааст. 

Аз ин лиҳоз, ба ақидаи мо, ба тағйир ёфтани шумораи қабулшудагон ба 

таҳсил аз рӯи барномаҳои таҳсилоти олии касбӣ, на танҳо омили демографӣ, 

балки динамикаи арзиши таҳсил, озмун ба ҷойҳои буҷетӣ ва як қатор 

омилҳои дигар низ таъсир мерасонанд. 
 

Дар асоси маълумотҳо хулоса баровардан мумкин аст, ки зери таъсири 

омили демографӣ ва болоравии сатҳи зиндагии аҳолӣ шумораи 

қабулшудагон барои таҳсил аз рӯи барномаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

тамоюли афзоиш дар давраи аз соли 2021 то соли  2025 дорад, ки ин амал 

боиси на танҳо тағйир ёфтани талабот ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, 

балки боиси зиёдшавии шумораи ҳайати профессорону омӯзгорон мегардад. 

Дар давраи солҳои таҳсили 2014/2015  то 2019/2020 тамоюли назаррас 

ба зиёдшавии шумораи ҳайати профессорон - омӯзгорон - ба 24516 нафар 

мушоҳида карда мешавад. Ин тамоюл таъсири шумораи донишҷӯёни 

таълимгирандагонро ба шумораи ҳайати омӯзгорон дар муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ дар давраҳои номбаршударо тасдиқ менамояд. 
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Расми 14. – Тамоюли афзоиши шумораи ҳайати профессорон-омӯзгорони 

донишгоҳҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон43. 

 

Тамоюл ва хусусиятҳои асосии низоми муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ аз омилҳои зерин иборат мебошад: 

 гузариш ба низоми кредитии таҳсилот ва ворид шудан ба низоми 

ҷаҳонии таҳсилот - низоми кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади таъмини болоравии сифати 

таълим, омода намудани мутахассисони ба талаботи бозори дохилӣ ва 

берунии кишвар ҷавобгӯ, сафарбар намудани донишҷӯён барои идомаи 

таҳсил дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии мамлакатҳои хориҷӣ ва 

воридшавӣ ба фазои ягонаи таҳсилоти ҷаҳонӣ амалӣ карда мешавад. Низоми 

кредитии таҳсилот дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон дар асоси Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи маориф», 

Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва 

таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ» ва дигар санадҳои 

меъёрии ҳуқуқии соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон амалӣ мегардад. 

                                                           
43 Сарчашма: Маҷмӯаи оморӣ. Агентии омори назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2019.- С. 212. 
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 таъсиси Маркази миллии тестии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва ташкили қабули донишҷӯён тавассути низоми имтиҳонҳои 

марказонидашуда; 

Дастрасии баробари шаҳрвандон ба таҳсилот, аз ҷумла таҳсилоти олӣ 

яке аз самтҳои асосиву афзалиятноки Стратегияи миллии рушди маориф 

мебошад. Ва дар иртибот ба ин, бояд гуфт, ки низоми анъанавии имтиҳоноти 

дохилшавӣ ба муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар муқоиса бо таҷрибаи муосири 

ҷаҳонӣ кӯҳна гардида, ба талаботи замон ҷавобгӯй намебошад. 

Зеро рушди босуръати илму техникаи муосир тақозо менамояд, ки дар 

самти қабули имтиҳонҳои дохилшавӣ принсипҳои шаффофият ва адолату 

дастрасӣ барои ҳамаи хатмкардагони мактабҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ 

амалӣ карда шаванд. 

Дар ин раванд, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон низ бо мақсади 

навсозии низоми миллии таҳсилоти касбӣ ва баланд бардоштани сифати 

омодасозии мутахассисон ҷиҳати қонеъ гардонидани талаботи соҳаҳои 

иқтисодиёту иҷтимоиёти мамлакат бо кадрҳои баландихтисос якчанд 

Барномаи давлатии рушди таҳсилоти касбиро тасдиқ намуда, дар доираи он 

як силсила чорабиниҳои заруриро амалӣ карда истодааст. 

 гузаронидани рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

Яке аз воситаҳои самараноки такмили низоми таҳсилоти олӣ дар бисёр 

кишварҳо, амали тартиб додани рейтинги донишгоҳҳо дар назари ҷомеа, 

корхонаҳо ва ташкилотҳо чун корфармондеҳи имконпазир ва  

истеъмолкунандагони муассисаҳои хизматрасонӣ, яъне довталабон эътироф 

шудааст. 

Ба назари мо, мақсади асосии таҳияи рейтингҳои донишгоҳҳо аз 

гирифтани маълумтҳои воқеӣ ва саҳеҳ дар бораи самаранокии фаъолияти 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, сифати баланди хизматрасонӣ бо 

имконияти минбаъдаи ворид намудани ислоҳот ба раванди таҳсил, ошкор 
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намудани мухолифат ва камбудиҳои мавҷудбуда аз ҷониби донишгоҳҳо дар 

тайер намудани мутахассисон иборат аст.  

Бо ин мақсад соли таҳсили 2018-2019 маводи лозима ҷиҳати муайян 

намудани рейтинг аз муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҷамъоварӣ карда 

шуд. Вобаста ба масъалаи мазкур гурӯҳи корӣ оид ба баҳодиҳии рейтинги 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз ҳисоби кормандони хадамот таъсис 

дода шуд. Гурӯҳи корӣ дар асоси маводи пешниҳодшуда маълумотро таҳлил 

ва холгузорӣ намуд.  

Дар натиҷа Донишгоҳи миллии Тоҷикистон сазовори ҷойи якум, 

Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино 

сазовори ҷойи дуюм ва Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик 

Бобоҷон Ғафуров сазовори ҷойи сеюм гардидаанд, ки нисбат ба рейтинги 

қаблӣ ҷойҳои онҳо бетағйир боқӣ мондааст.  

Дар рейтинги навбатӣ 31 муассисаи таҳсилоти олии касбӣ иштирок 

намуд. Тафовути рейтинги навбатӣ аз рейтингҳои қаблӣ дар он буд, ки дар 

байни муассисаҳо нисбатан рақобати шадидтар ба вуҷуд омада, дар 6 моҳи 

охир дар самтҳои мухталиф корро ҷоннок намудаанд.  

Ҷадвали 5.  

Натиҷаи ниҳоии рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон чунин мебошад дар соли 2018-201944 

Ҷойи 

ишғол-

намуда 

 

Номи муассиса Ҷамъи 

холҳо 

 

Холи 

умумӣ 

 бо % 

аз  310 

холи   

умумӣ 

бо % 

1 Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 224 72,2 

2 Донишгоҳи давлатии тиббии Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ 

ибни Сино 

215 69,3 

3 Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров 198 63,8 

                                                           
44 Агентии назорат дар соҳаи маориф ва илми назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Душанбе -

2019. С.3 
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4 Донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон 193 62,2 

5 Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 190 61,2 

6 Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Шириншоҳ 

Шоҳтемур 

187 60,3 

7 Донишгоҳи славянии Россия-Тоҷикистон 182 58,7 

8 Донишоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик 

М.С.Осимӣ 

178 57,4 

9 
Донишкадаи политехникии Донишгоҳи техникии 

Тоҷикистон ба номи академик М.С.Осимӣ дар шаҳри 

Хуҷанд 

176 56,7 

10 Донишгоҳи давлатии ҳуқуқ, бизнес ва сиёсати Тоҷикистон 167 53,8 

11 Донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон ба номи С. 

Айнӣ 

164 52,9 

12 Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 162 52,2 

13 Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Носири Хусрав 149 48 

14 Донишгоҳи давлатии Кӯлоб ба номи 

Абуабдуллоҳи   Рӯдакӣ 

146 47 

15 Донишкадаи соҳибкорӣ ва хизмат 141 45,4 

16 Донишкадаи давлатии забонҳои Тоҷикистон ба номи 

Сотим Улуғзода 

137 44,1 

17 Донишкадаи идоракунии давлатии назди Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон 

135 43,5 

18 Донишкадаи иқтисод ва савдои Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон дар шаҳри Хуҷанд 

128 41,2 

19 Донишгоҳи давлатии Данғара 125 40,3 

20 Донишкадаи технология ва менеҷменти инноватсионӣ дар 

шаҳри Кӯлоб 

122 39,3 

21 Донишкадаи кӯҳӣ-металлургии Тоҷикистон дар шаҳри 

Бӯстон 

118 38 

22 Донишгоҳи давлатии Хоруғ ба номи Моёншо Назаршоев 108 34,8 

23 Донишкадаи давлатии фарҳанг ва санъати Тоҷикистон ба 

номи М. Турсунзода 

105 33,8 

24 Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар шаҳри Панҷакент 101 32,5 

25 Донишкадаи давлатии санъати тасвирӣ ва дизайни 

Тоҷикистон 

89 28,7 

26 Донишкадаи энергетикии Тоҷикистон 86 27,7 

27 Донишкадаи тарбияи ҷисмонии Тоҷикистон ба номи 

С.Раҳимов 

79 25,4 

28 Филиали Донишгоҳи технологии Тоҷикистон дар шаҳри 

Исфара 

74 23,8 

29 Донишгоҳи давлатии тиббии Хатлон 70 22,5 

30 Донишкадаи исломии Тоҷикистон ба номи Имоми Аъзам 

Абӯҳанифа Нӯъмон ибни Собит 

67 21,6 

31 Донишкадаи омӯзгории Тоҷикистон дар ноҳияи Рашт 65 20,9 
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Тибқи нишондиҳандаҳои ҷадвали 5 қайд намудан ба маврид аст, ки аз 

рӯи 34 нишондоди рейтинг холи аз ҳама баланд мебоист 310 хол (100%) - ро 

ташкил диҳад. Аммо натиҷаи баҳогузории рейтинг муайян намуд, ки аз 

худкунии холҳо аз 65 хол (20,9%) то 224 (72,2%) - ро ташкил намудааст.  

Аз 31 муассисаи таҳсилоти олии касбии дар рейтинг ширкат варзида, 

танҳо 12-тои он зиёда аз 50% нишондиҳандаҳои рейтингиро ноил гаштанд, 

ки нисбат ба даври якуми гузаронидани рейтинги муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ 1 муассиса зиёд мебошад. Холи баланди онҳо 162 аз 52,2% то 224 

ё ин, ки 72,2%-ро ташкил намудааст. Ин ҳам бошад, танҳо Донишгоҳи 

миллии Тоҷикистон 72,2%-и холро ба даст овардааст.  

Холгузории рейтингӣ муайян намуд, ки 19 муассисаи таҳсилоти олии 

касбии дигар аз 65 хол (20,9%)  то 162 хол (52,2%) нишондодҳои рейтингиро 

аз худ намудаанд. 

Ба андешаи мо гузаронидани рейтинги муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбии ҷумҳурӣ тайи солҳои охир собит менамояд, ки барои баланд 

гардидани нишондодҳои рейтингӣ миёни муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбии ҷумҳурӣ рақобат ба назар мерасад. Ин боис мегардад, ки дар маҷмуъ 

рейтинг барои баланд бардоштани сатҳи сифати таълим ва омода намудани 

мутахассисони баландихтисоси талаботи бозори меҳнат таъсири худро 

расонад.  

Баланд бардоштани сифати таҳсилот вазифаи асосии донишгоҳ 

мебошад, зеро таҳсилот - яке аз омилҳои муҳими ташаккули захираҳои 

зеҳнии ҷомеа ва рушди қувваи истеҳсолии он мебошад. Бинобар ин, имрӯз 

вазифаҳои баланд бардоштани сифати таҳсилот (таълим) дар донишгоҳ ба 

мадди аввал гузошта шудааст. 

Яке аз омилҳои асосии баланд бардоштани сифати таълим ва тайёр 

намудани мутахасссисони баландихтисоси талаботи бозори меҳнат ин 

ҳадафмандона аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон маблағгузори 

намудан дар соҳаи маориф мебошад. 
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Сохтори хароҷоти буҷети давлатӣ ба соҳаи маориф, аз ҷумла таҳсилоти 

олии касбӣ дар ҷадвали 6 ва расми 14 оварда шудааст. 

Ҷадвали 6. 

Хароҷоти буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи маориф, аз он 

ҷумла таҳсилоти олӣ дар солҳои 2013 – 201845 

Нишондиҳандаҳо 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

ММД (млн. сомони) 40 524,5 45 605,2 48 401,6 54 471,1 61 093,6 66910,7 

Хароҷоти 

буҷети давлатӣ 

(млн. сомон) 

12 268,1 14 143,1 15 542, 4 18 594,4 19 863, 1 19 876,3 

Хароҷот ба 

соҳаи маориф 

(млн. сомони) 

2 130,8 2 516,9 2 918,6 3 146,3 3 581,0 3863,1 

Хароҷот ба 

таҳсилоти олӣ 

(млн. сомони) 

337,8 397,7 477,1 556,2 632,7 641,6 

Хароҷот ба 

соҳаи маориф 

бо % дар ММД 

5,25 5,52 6,03 5,78 5,86 6,3 

Хароҷот ба 

соҳаи маориф бо 

% дар хароҷоти 

буҷети давлатӣ 

17,4 17,8 18,8 16,9 18,0 18,5 

Хароҷот ба 

таҳсилоти олӣ бо 

% дар ММД 

0,83 0,87 0,98 1,02 1,03 1,06 

Хароҷот ба 

таҳсилоти олӣ бо % 

дар хароҷоти 

буҷети давлатӣ (%) 

2,8 1,6 1,6 1,8 1,8 2,1 

 

Аз ҷадвали 6  ва расми 15 дида мешавад, маблағгузорӣ ба соҳаи маориф 

сол аз сол зиёд гардида, барои дар сатҳи зарурӣ рушд кардани низоми МТОК 

ва тайёр намудани мутахассисони баландихтисос давлат ва ҳукумати 

Ҷумҳурии тоҷикистон маблағ ва барномаҳои зиёдро харҷ намуда истодааст.  

                                                           
45Ҳисобҳои муаллиф аз рӯи сарчашма: Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. Агентии оморӣ назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе, 2019. – С. 23-28 ва Маљмўи омори соњаи маорифи 

Љумњурии Тољикистон ќисми 2, Душанбе – 2019 .-  С. 222. Омори солонаи Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
Агентии оморӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон – Душанбе, 2019. – С. 67-68 
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Расми 15. Хароҷоти буҷети давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба соҳаи 

маориф, аз он ҷумла ба низоми таҳсилоти олӣ. 

 

Дар асоси таҳлили ҳолати муосири рушди бозори 

хизматрасониҳои таҳсилотӣ тамоюли мусбӣ ва манфӣ дар рушди низоми 

таҳсилоти олии касбӣ мушоҳида карда шуд. 

Бо тамоюлҳои мусбат муаллиф чунин омилҳоро пешниҳод менамояд: 

 гузариш ба бисёрзинагии таҳсилот (бакалаври, магистратура ва PhD); 

 талаботи баланди довталабон барои гирифтани таҳсилоти олӣ, ки ба 

зиёдшавии миқдори донишҷӯён оварда расонид, (аз соли 2011 то соли 

2019) тамоюли афзоиш дошта, дар маҷмӯъ, дар ин давра, ба 123,2 % (34,7 

ҳазор нафар) афзудааст;  

 афзоиши миқдори муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар бозори 

хизматрасониҳои таҳсилот (аз соли 1991 то соли 2019 3 баробар, аз 13 то 

40 муассиса); 

 афзоиши хизматрасониҳои пулакии асосӣ ва иловагии таҳсилот;   

 фаромилликунонии таҳсилот (рушди академии донишҷӯён ва 

омӯзгорон); 

 компютеркунонии раванди таҳсилот; 

 тадбиқи таҳсилоти фосилавӣ. 
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Аз ҷониби муаллиф бо тамоюлҳои манфӣ чунин омилҳоро пешниҳод 

менамояд: 

 раванди синну солии ҳайати профессорону омӯзгорони касбӣ; 

 дараҷаи сатҳи пасти дониши довталабон ва донишҷӯён; 

 набудани шафофият дар низоми баҳогузорӣ дар таҳсилот; 

 мувофиқ набудани тахассуси хатмкунандагон ба талаботи бозори 

меҳнат; 

 норасоии захираҳои молиявӣ барои омодагӣ ва аз навомадагии кадрҳо, 

таҷдиди базаи моддӣ-техникӣ, ҷалби профессорон аз хориҷ; 

Тамоюлҳои мусбӣ ва манфии дар боло зикршуда ба рушди иқтидори 

кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таъсир мерасонанд. 

 

2.2. Арзёбии иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

 

Барои таҳлил ва тасвияти пурраи хулосаҳои асоснок оид ба вазъи 

иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҳисоб кардани 

нишондиҳандаҳое зарур аст, ки таркиби сифатии кадрҳои илмию омӯзгорӣ ва 

самаранокии истифодаи онҳоро тавсиф менамоянд. 

Ба чунин нишондиҳандаҳо инҳоро дохил кардан мумкин аст: 

 таносуби шумораи омӯзгорони бо дараҷаи илмӣ ва бе дараҷаи илмӣ 

умуман ва аз рӯи ихтисосҳо; 

 миқдори қиёсии докторҳои илм, профессорон дар теъдоди умумии 

омӯзгороне, ки дараҷаю унвонҳои илмӣ доранд; 

 сохтори синнусолии шумораи ҳайати илмию омӯзгорӣ бо мақсади 

ташкили захираҳо барои тадриҷан иваз намудани омӯзгороне, ки ба синни 

нафақа расидаанд; 

 cохтори шумораи омӯзгорон аз рӯи собиқаи кори илмию омӯзгори; 

 сохтори шумораи кадрҳои бо дараҷаи илмию омӯзгорӣ аз рӯи ихтисосҳои 

асосии илмӣ; 
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 вазни қиёсии шумораи омӯзгорон дар шумораи умумии кормандони 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ; 

 таносуби шумораи ҳайати илмию омӯзгорӣ ва кормандони таълимию 

ёрирасон; 

 зариби ҷойивазунӣ ва доимияти кадрҳои илмию омӯзгорӣ; 

 зариби нав кардани кадрҳои илмию омӯзгорӣ. 

Агар панҷ нишондиҳандаи аввал ҷанбаҳои сифатии иқтидори кадрҳои 

илмию омӯзгориро тавсиф намоянд, се нишондиҳандаи охир дараҷаи 

самаранокии истифодаи иқтидори мавҷудаи кадрии муассисаи таҳсилоти 

олии касбиро нишон медиҳанд46. 

Ҷадвали 7.  

Шумораи ҳайати илмӣ - омӯзгории муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, нафар 

Муассисаҳои  

таҳсилоти олӣ 

Соли таҳсил 

  2013 

-2014 

  2014 

-2015 

  2015 

-2016 

   2016 - 

2017 

  2017-

2018 

  2018 

-2019 

2019-

2020 

Ҳамагӣ дар 

муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ 

67458 70350 75518 81172 85310 88973 91974 

 

 

Сарчашма: Маҷмӯи омори соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми 2, 

Душанбе – 2020, с 48. 

 

Маълумоти дар ҷадвали 7 ва расми 16 овардашуда гувоҳӣ медиҳад, ки 

ҳиссаи ҳайати профессорону омӯзгорон дар солҳои таҳсили 2019-2020 дар 

таносуб бо солҳои таҳсили 2013 - 2014 ба андозае афзоиш ёфтааст.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
46 Фаќеров Њ.Н., Ќодирова З.Њ., Шаропов Ф.Р. Механизми ташаккул ва рушди иќтидори кадрии 

тањсилоти олии Љумњурии Тољикистон – Душанбе  2011. -  С 18-21. 
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Расми 16. Шумораи ҳайати илмӣ - омузгории муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон47 

 

Таҳлили мо нишон медиҳад, ки шумораи кормандони илми омӯзгории 

МТОК дар мамлакат танҳо дар шаш соли охир 24516 нафар зиёд гардидааст. 
 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бозори 

муассисаҳоии таълимии давлатӣ ва ғайридавлатӣ торафт васеъ шуда, 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбии давлатӣ, ҳам тарзи таҳсили буҷетӣ ва 

шартномавиро пешниҳод менамоянд. Умуман, дар оғози соли 2019-2020 дар 

ҷумҳурӣ 40 муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва филиалҳои давлатию 

ғайридавлатӣ ба ҳисоб гирифта шудааст.  

Иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар намуди 

умумӣ, шумораи кормандон бо малакаҳои тахассусии касбӣ ва имкониятҳои 

эҷодии онҳоро пешниҳод мекунад. Вай на танҳо омодагии ҳайати 

профессорону омӯзгорони мактабҳои олиро ба иҷрои вазифаҳои худ дар айни 

замон, балки маҷмӯи ҳамаи имкониятҳои дар дурнамои тӯлонӣ бо 

назардошти синну сол, ихтисоси илмӣ - омӯзгорӣ, таҷрибаи амалӣ, 

фаъолияти корӣ, сифати фаъолият ва сатҳи ҳавасмандиро инъикос менамояд. 

                                                           
47 Маљмўи омори соњаи маорифи Љумњурии Тољикистон ќисми 2, Душанбе – 2020.-  С. 48. 
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Ҳайати сифатии кадрҳои илмӣ-омӯзгории муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбии ҷумҳурӣ дар ҷадвали 8 оварда шудааст.                                               

Ҷадвали 8.  

Нишондиҳандаи ҳайати профессорону омӯзгорони асосии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ дар давраи солҳои таҳсили 2008/2009-2019/202048 

Нишондиҳандаҳо 
Соли таҳсили 

2008/2009  

Соли таҳсили 

2019/2020 

Тағйирот дар 

давра 

бо % +; - 

Ҳайати профессорон -

омӯзгорон, нафар (%) 
8181  9417 15,1 1236 

Аз онҳо:     

Доктори илмҳо 451 504 11,7 53 

Номзади илмҳо 1843 2487  35 644 
 

Сарчашма: Маҷмӯи омори соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 2020.  

- С. 213. 
 

Таҳлили маълумотҳои ҷадвали 8 нишон медиҳад, ки шумораи ҳайати 

профессорону омӯзгорон дар давраи солҳои таҳсили 2008/2009 - 2019/2020 ба 

(1236 нафар) ё 15,1% афзудааст. Инчунин шумораи ҳайати профессорон-

омӯзгорони бе дараҷаи илмӣ дар сохтори умумӣ зиёд шудаанд, ки ба 

таъмини сифати баланди таҳсилоти олӣ таъсири манфӣ мерасонад. 

Афзоиши талабот дар бозори корӢ водор мекунад, ки дар муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ заминаи модию иқтидори кадрӣ пурқувват карда 

шавад. Зеро мавҷудияти омӯзгорони соҳибтаҷриба ва дорои донишу малакаи 

баланд, имкон медиҳад, ки равияҳои гуногуни омодасозии мутахассисони 

ҷавобгӯй ба бозори меҳнат ташкил карда шавад.  

Дар ҷадвали 9 иқтидори кадрии Донишгоҳи славянии Россия ва 

Тоҷикистон нишон дода шудааст.  

 

 
 

                                                           
48 Аз ҷониби муаллиф аз  рӯи маълумотҳои Маҷмӯи омори соњаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
2020. - С.213.  
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Ҷадвали 9 

Таъминоти кадрии Донишгоҳи славянии Россия ва Тоҷикистон 

таълимгоҳ дар умум, аз ҷиҳати синну сол, аз  ҷумла аз лиҳози омӯзгорони 

унвон ва дараҷаи илмидошта дар ҷадвал оварда мешавад. 
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Ҳамагӣ: 461  137 (48,1%) 
96 (33,7%)/ 

19 (6,7%) 

68 (23,9%) / 

32 (11,2%) 

62 (21,8%)/ 

47 (16,5%) 

59 (20,7%)/ 

39 (13,7%) 
 

 

Тавре, ки аз нишондиҳандаҳои дар ҷадвали 9 овардашуда бармеояд, дар 

донишгоҳ омӯзгорони дорои унвон ва дараҷаи илмидоштаи доимӣ 137 

нафарро ташкил медиҳанд, ки ин 48,1 %-ро ташкил менамояд. 

Омӯзгорони синни то 35 сола 96 нафар (33,6%)-ро ташкил медиҳанд,  

ки аз ин теъдод 19 нафарашон 6,6% дорои дараҷаи илмӣ мебошанд. Тибқи 

талаботи меъёрҳои муайянкунанда барои донишгоҳ 15% муайян карда 

шудааст. Панҷ сол пеш 13 нафар омӯзгор дараҷаи илмӣ доштанд, ки 4,8 %-ро 

ташкил менамуд. 

Омӯзгорони синни 36 то 50 сола 68 нафарро ташкил медиҳанд, ки аз ин 

миқдор 32 нафарашон 11,2 % дорои дараҷаи илмӣ мебошанд. Панҷ сол пеш 

41 нафар 15,1% ро ташкил медод.  

Омӯзгорони синни аз 51 то 63 сола 62 нафарро ташкил медиҳанд, ки аз 

ин миқдор 47 нафарашон (16,5%) дорои дараҷаи илмӣ мебошанд. Панҷ сол 

пеш 47 нафарашон 17,4%  дорои дараҷаи илмӣ буданд. 
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Омӯзгорони синнашон аз 63 сола боло бошад, 59 нафар (20,7 %)-ро 

ташкил медиҳанд, ки аз ин миқдор 39 нафарашон (13,7 %) дорои дараҷаи 

илмӣ мебошанд. Панҷ сол пеш 47 (17,4%) нафарашон дараҷаи илмӣ доштанд.  

Маълумот оид ба вазъи такмили ихтисоси омӯзгорони донишгоҳи 

мазкур дар ҷадвали 10 оварда шудааст.  

Ҷадвали 10 

Маълумот дар бораи аз курси такмили ихтисос гузаштани омӯзгорони 

доимии донишгоҳ дар 5 (солҳои таҳсили 2013-2014, 2018-2019) 

№ 
Донишгоҳи славянии 

Россия ва Тоҷикистон 
Омӯзгорони доимӣ 

Чанд нафар 

омӯзгор аз 

курси такмили 

ихтисос гузашт 

Бо 

фоиз 

Ҳамагӣ дар донишгоҳ: 269 233 86,6% 
 

 

Таҳлил собит месозад, ки дар Донишгоҳи славянии Россия ва 

Тоҷикистон аз 269 нафар омӯзгор 233 нафар (86,6 %) дар давоми панҷ соли 

охир аз курси такмили ихтисос гузаштаанд. 

Таъминоти кадрӣ дар Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав  

аз ҷиҳати синну сол, аз ҷумла аз лиҳози омӯзгорони унвон ва дараҷаи 

илмидошта дар ҷадвали 11 оварда мешавад.  

Ҷадвали 11 

Иқтидори кадрии дар Донишгоҳи давлатии Бохтар ба номи Н.Хусрав 
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Ҳамагӣ  663 
128 

(22,3%) 

308  

(20-3,4%) 

154  

(45-7,8%) 

78  

(39-6,7%) 

34  

(24-4,1%) 
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Аз нишондиҳандаҳои дар ҷадвали 11 овардашуда бармеояд, ки дар 

донишгоҳ омӯзгорони дорои унвон ва дараҷаи илмидоштаи доимӣ 128 

нафарро ташкил медиҳанд, ки ин 22,3 %-ро ташкил медиҳад (соли 2013 

бошад 161 нафарро ташкил медод, ки ин 42,7 %-ро ташкил менамуд).  

Омӯзгорони синни то 35 сола 308 нафарро ташкил медиҳанд, ки аз ин 

миқдор 20 нафарашон дорои унвон ва дараҷаи илмӣ мебошанд (3,4 %). Панҷ 

сол пеш ин нишондиҳанда 106 нафарро ташкил менамуд,  ки аз ин миқдор 11 

нафар дорои унвон ва дараҷаи илмӣ буданд (2,9%). 

Омӯзгорони аз синни 36 то 50 сола 154 нафарро ташкил медиҳад, ки аз 

ин миқдор 45 нафарро (6,7%) омӯзгорони унвон ва дараҷаи илмидошта 

ташкил медиҳанд. Панҷ сол пеш 134 нафарро ташкил менамуд, ки аз ин 

миқдор 44 нафарро (11,7%) омӯзгорони унвон ва дараҷаи илмидошта ташкил 

медод. 

Омӯзгорони синни аз 51 то 63 сола 78 нафарро ташкил медиҳанд, ки аз 

ин миқдор 39 нафарашон (6,7%) дорои унвон ва дараҷаи илмӣ мебошанд. 

Панҷ сол пеш 123 нафарро ташкил медод, ки аз ин миқдор 15% дорои унвон 

ва дараҷаи илмӣ буданд. 

Омӯзгорони синнашон аз 63 сола боло бошад, 34 нафарро ташкил 

медиҳанд, ки аз ин миқдор 24 нафарашон (4,1%) дорои унвон ва дараҷаи 

илмӣ мебошанд. Панҷ сол қабл онҳо 15 нафарро ташкил медоданд, ки аз ин 

миқдор 4,3% дорои унвон ва дараҷаи илмӣ буданд. 

Дар баробари ин, дар давоми 5 соли охир 132 нафар омӯзгорони 

кафедраҳои донишгоҳ аз курси такмили ихтисос гузаштаанд. 
 

Вазъи таъминоти кадрии ҳайати профессорону омӯзгорони Донишгоҳи 

давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистонро ба таври зайл метавон шарҳ дод 

(ҷадвали 12).  
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Ҷадвали 12. 

Вазъи таъминоти кадрии Донишгоҳи давлатии молия  

ва иқтисоди Тоҷикистон. 
№
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Ҳамагӣ дар донишгоҳ: 320 122 -

38,1% 

130/19-

15,5% 

95/49-

40,1% 

56/27-

22,1% 

39/27-

22,1% 
 

 

Аз нишондиҳандаҳои дар ҷадвали 12 овардашуда бармеояд, ки дар 

донишгоҳ  омӯзгорони дорои дараҷаи илмидоштаи доимӣ 122 нафар 38,1%-

ро ташкил медиҳанд. 

Тавре, маълум гардид дар донишгоҳ аз 320 нафар омӯзгори доимӣ 130 

нафарро омӯзгорони ҷавони синни то 35 сола ташкил медиҳанд (40,6 %). 

Омӯзгорони синни аз 36 то 50 сола 95 нафарро (29,6 %) ташкил 

медиҳанд, ки аз ин теъдод 49 нафарашон (40,1 %) дорои дараҷаи илмӣ 

мебошанд. Омӯзгорони синни то 63 сола 56 нафар 17,5%-ро ташкил 

медиҳанд, ки аз ин теъдод 27 нафарашон (22,1 %) дорои дараҷаи илмӣ 

мебошанд. Омӯзгорони синнашон аз  63 сола боло бошад, 39 нафарро (12,1 

%)-ро ташкил медиҳанд, ки аз ин теъдод 27 нафарашон (22,1 %) дорои 

дараҷаи илмӣ мебошанд. 

Зимни таҳлили ҳамчунин омӯзиши вазъи такмили ихтисоси 

омӯзгорони донишгоҳро амалӣ гардид, ки натиҷаҳои он дар ҷадвали 13 

пешниҳод шудааст.  
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Ҷадвали 13. 

Маълумот дар бораи аз курси такмили ихтисос гузаштани омӯзгорони 

доимии донишгоҳ дар 5 соли охир  

№ 
Донишгоҳи давлатии 

молия ва иқтисоди 

Тоҷикистон 

Омӯзгорони 

доимӣ 

Чанд нафар омӯзгор 

аз курси такмили 

ихтисос гузашт 

Бо фоиз 

Ҳамагӣ дар донишгоҳ: 320 221 69 
 

Дар донишгоҳ аз 320 нафар омӯзгори доимӣ дар 5 соли охир 221 нафар 

(69 %) омӯзгорон аз курси такмили ихтисос гузаштаанд.  

Имрӯзҳо аксари муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ кӯшиш ба харҷ 

дода истодаанд, ки шумораи ҳайати илмии омӯзгории хешро ба  талабот ва 

меъёрҳои муайянкунандаи мақоми муассисаҳои таҳсилоти олии касбии 

ҷумҳурӣ мутобиқ намоянд (ҷадвали 14). 

Ҷадвали 14.  

Динамикаи шумораи ҳайати илмии омӯзгории дар муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои таҳсили  

2019-2020 

Номгӯйи 

муассисаҳо 

Ҳайати 

омӯзгорӣ, 

ҳамагӣ, 

нафар 

Асосӣ, 

нафар 

Ҳамкор, 

нафар 
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Донишгоҳи 

миллии 

Тоҷикистон 

1314 1211  80 23  131 404  143 494 

Донишгоҳи 

давлатии 

омӯзгории 

Тоҷикистон 

ба номи 

С.Айнӣ 

956 702 

 

241 

 

 

13 

 

 

40 

 

 

139 

 

60 152 

Донишгоҳи 

техникии 

Тоҷикистон 

ба номи 

академик  

М.С. Осимӣ 

592 

 

381 

 

210  1 12  80  16  161  
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Донишгоҳи 

аграрии 

Тоҷикистон 

ба номи Ш. 

Шоҳтемур 

423 

 

383 

 

 

38  

 

2 38  80  38  99  

Донишгоҳи 

славиянии 

Россия-

Тоҷикистон 

432 286  105  41 30 85 60  111  

Донишгоҳи 

давлатии 

тиҷорати 

Тоҷикистон 

325 

 

244 
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8 11  48  16  74  

Донишгоҳи 

технологии 

Тоҷикистон 

307 205 102 - 7 21 21  70  

Донишгоҳи 

давлатии 

Кӯлоб ба 

номи А. 

Рӯдакӣ 

515 381 121  13  8 32  26 52  

Донишгоҳи 

давлатии 

Хуҷанд ба 

номи 

академик Б. 

Ғафуров 

875  779  93 

 

3 

 

36 243 39  296 

Донишгоҳи 

давлатии 

ҳуқуқ, 

бизнес ва 

сиёсати 

Тоҷикистон 

326 259 67 - 12 79 16 84 

Донишгоҳи 

давлатии 

Бохтар  

826 589 207 30 12 70 31 98 

Донишкадаи 

сайёҳӣ, 

соҳибкорӣ 

ва хизмат 

216 164 49 3 9 51 10 59 

Донишгоҳи 

давлатии 

молия ва 

иқтисоди 

Тоҷикистон 

502 341 135 26 16  68 17 84 

Донишгоҳи 

давлатии 

Данғара 

268 182 86 - 1 3 11 16 

 

Сарчашма: Маҷмӯи омори соҳаи маорифи Ҷумҳурии Тоҷикистон қисми 2, Душанбе – 

2020, с 207-212. 
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Таҳлили сифати ҳайати профессорону-омӯзгорон дар миқёси  

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҷудогона нишон медиҳад, ки ин 

нишондиҳанда дар бисёре аз донишгоҳҳои ҷумҳурӣ аз сатҳи 

муқаррарнамудаи Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон барои 

гузаштан аз аккредитатсияи давлатӣ паст мебошад. 

Ба назари мо сабабҳои асосии вазъи баамаломада инҳоанд: 

 афзоиши шумораи донишҷӯён, ки бо омодагии кадрҳои илмӣ-омӯзгорӣ 

мутобиқ тавассути аспирантура ва докторантура ҳамроҳӣ нашудаанд; 

 набудани ҳавасмандӣ дар хатмкунандагони донишгоҳ барои идомаи 

таҳсил дар магистратура ва докторантура ва машғулиятҳои илмӣ-

омӯзгорӣ; 

 баланд шудани синни миёнаи омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ, махсусан, бо дараҷаи илмӣ, ки ба саривақт иваз намудани 

омӯзгорони синни нафақа ва навсозии нерӯи кадрӣ мусоидат намекунанд; 

 набудани имконияти интихоби озмунии омӯзгорони соҳибихтисос, ки бо 

танқисии онҳо, дар маҷмӯъ, дар ҷумҳурӣ алоқаманд мебошад, ки ба 

сифати таълим таъсири манфӣ мерасонад; 

 сатҳи пасти ҳамдигар ивазкунии омӯзгорон аз рӯи фанҳои таълимӣ, ки 

имконияти интихоби омӯзгоронро аз тарафи донишҷӯён дар асоси 

принсипҳои низоми кредитии таҳсилот маҳдуд мекунад; 

 набудани имкониятҳои молиявӣ дар мактабҳои олӣ барои саривақт 

гузаронидани такмили ихтисос ва муддати таҷрибаҳосилкунии 

омӯзгорон; 

 манфиати омӯзгорон дар иҷрои сарбории иловагии таълим бо сабаби 

сатҳи пасти музди меҳнат, ки инчунин ба сифати таълим таъсири манфӣ 

мерасонад; 

 афзоиши азкорравии кадрҳои илмӣ-педагогӣ вобаста бо гузариши 

омӯзгорони соҳибихтисос ба ҷойҳои кории бо музди меҳнати баланд. 
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Дар ҳамин ҳол тамоюли суръати бештар баланди афзоиши шумораи 

донишҷӯён нисбат ба шумораи омӯзгорон боиси зиёдшавии шумораи 

донишҷӯён дар ҳисоби барои як омӯзгор гардидааст ва мутаносибан, ҳаҷми 

сарбории таълими омӯзгорон низ, ки ба сифати таҳсилот таъсири манфӣ 

расонидааст.  

Ҳамин тавр дар давраи солҳои 2000-2018 шумораи донишҷӯёне, ки ба 

як омӯзгор рост меояд, аз 14 нафаро дар соли таҳсили 2000/2001 то 19 нафар 

дар соли таҳсили 2017/2018 афзудааст (расми 17). 
 

 

 

 

Расми 17. Шумораи донишҷӯёне, ки ба як омӯзгор рост меоянд49 

 

Ҳамин тариқ, таҳлили гузаронидашудаи рушди низоми таҳсилоти олии 

касбӣ дар ҷумҳурӣ имкон дод, ки хусусиятҳо ва тамоюлҳои зайлро ҷудо 

намоем: болоравии сатҳи некуаҳволии аҳолӣ, талаботи зиёд дар байни 

довталабон барои гирифтани маълумоти олӣ, ки аз он афзоиши ҳарсолаи 

шумораи донишҷӯён шаҳодат медиҳад; зиёдшавии шумораи мактабҳои олӣ; 

афзоиши хизматрасонии таълимии пулакӣ; гузариш ба системаи бисёрсатҳаи 

таҳсил; байналмиллалии таҳсил ва ғайра. 

                                                           
49 Аз ҷониби муаллиф аз рӯи: Маориф дар Ҷумҳурии Тоҷикистон. Маҷмӯаи омор. Оҷонсии омори назди 

Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, Душанбе - 2019. С. 88. 
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Дар қисми навбатии рисола кӯшиш мекунем баҳо диҳем, ки чӣ тавр ин 

ва дигар тамоюлҳо ба таъмини иқтидори кадрӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

таъсир расонидаанд. 

 
 

2.3. Таҳлили омилҳои ба рушди иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ таъсиррасон 

 
 

 

Омилҳои асосии таъсиррасон ба иқтидори кадрии донишгоҳ, ба 

андешаи мо аз омилҳои иҷтимоӣ ва касбӣ иборатанд, аз қабили: 

қаноатмандии омӯзгорон аз фаъолияти кафедра, факултет, раёсати донишгоҳ; 

некӯаҳволии иҷтимоӣ - касбӣ; қаноатмандӣ аз дараҷаи музди меҳнат; сатҳи 

шиддати иҷтимоӣ дар зерсохторҳо; сатҳи аз корравии эҳтимолӣ.  

Маҳз аз ин омилҳо, то андозаи назаррас ба кадом самт густариш меёбад 

ва чӣ гуна амалӣ иқтидори кадрии кадрҳои донишгоҳ амалӣ мегардад, 

вобаста аст, зеро баҳогузории мусбат ва манфӣ ба таври назаррас таъсир 

мерасонанд, ҳатто агар онҳо рушди минбаъдаи иқтидорро муқаррар 

накунанд. 

Махсусияти  Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон дар он аст, ки 

таҳсил ба тариқи шартномавӣ сурат мегирад, тибқи талабот ва стандартҳои 

ҷаҳонӣ имрӯз мутахассисони баланд ихтисос тайёр карда мешаванд ва дар 

оянда барои баланд бардоштани иқтидори кадрӣ дар бозори меҳнат ва 

рақобатпазирии дар байни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ саҳми арзанда 

мегузорад.  

Теъдоди ҳайати профессорону омӯзгорон бо ёрии формулаҳои маъмули 

оморӣ барои ҳисоб кардани суръати афзоиши (камшавии) заминавӣ, 

силсилавӣ ва миёнасолона муайян карда мешавад: 

𝑺зам =  (𝑻𝑶ҳио / 𝑻𝑶ҳмио) х 𝟏𝟎𝟎        (𝟏) 

𝑺сил. =  (𝑻𝑶𝒕 + 𝟏 / 𝑻𝑶ҳпо, соли гузашта )   (𝟐) 

𝑺м. сол = 𝒏 − 𝟏√𝑻𝑶оҳ𝑻𝑶ҳмо      (𝟑) 
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ТҲПОох ва ТҲПОзам – теъдоди миёнасолонаи ҳайати профессорону 

омӯзгорон мувофиқан дар соли охир ва якуми давраи таҳлилшаванда; 

ТҲПОt+1 – шумораи ҳайати профессорону омӯзгорон дар ҳар як соли 

баъди давраи таҳлилшаванда; 

ТҲПОпеш – шумораи ҳайати профессорону омӯзгорон дар соли гузашта; 

n – миқдори солҳои давраи таҳлилшаванда. 

Бо мақсади ошкор намудани рушди иқтидори кадрӣ дар як қатор солҳои 

пеш инчунин муодилаи якомилии математикии зерин истифода бурда 

мешавад: 

          y = а0+bt,             (4) 

а0 – шумораи ҳайати профессорону омӯзгорон дар соли заминавӣ; 

b – суръати миёнасолонаи афзоиши (камшавии) шумораи ҳайати илмии - 

омӯзгори; 

t – солҳои таҳлилшаванда. 

Барои муайян кардани дараҷаи таъминоти ҷараёни таълим бо кадрҳои 

омӯзгорӣ, новобаста бо мавҷудият ва дастрасии иттилоот вариантҳои 

гуногуни ҳисобкуниро истифода бурдан мумкин аст: 

  таносуби шумораи ҳақиқии омӯзгорони доимӣ бо шумораи нақшавии 

онҳо, ки дар ҷадвали штатӣ инъикос карда шудааст: 

    Дтаъ = (ШОШҳақ / ШОШнақ) х 100%     (5) 

  таносуби шумораи воқеии омӯзгорон ба ҳосили зарби шумораи 

нақшавии омӯзгорон ва коэффисиенти миёнаи афзоиши сарбории дарсии 

онҳо: 

   Дтаъ = (ШОШҳақ / ШОШнақ Кафз) х 100%   (6) 

  таносуби ҳосили зарби шумораи воқеии омӯзгорони штатӣ ва 

сарбории дарсии миёнаи меъёрии як омӯзгор ба ҳаҷми умумии соатҳои 

сарбории дарсӣ дар мактаби олӣ: 

    Дтаъ = (ШОШҳақ х СДМ) / ҲСДум       (7) 

СДМ – сарбории дарсии меъёрии омӯзгор; 

ҲСД – ҳаҷми соатҳои сарбории дарсӣ дар мактаби олӣ. 
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Усулҳои якум ва дуюми ҳисоб дақиқтар буда, дараҷаи таъминоти 

мактабҳои олиро бо кадрҳои профессорону омӯзгорон пурратар инъикос 

менамоянд. 

Арзёбии иқтидори кадрии муасиссаҳои таҳсилоти олии касбии 

Ҷумҳурии Тоҷикистон боистифодаи омор ва маълумотхои раёсати кадрҳо ва 

таъминоти ҳуқуқии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон мегузаронем. 

Дар чадвали 19 теъдоди ҳайати илмию омӯзгории Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон дар солҳои 2013-2019 дарҷ гардидааст.  

Ҷадвали 15.  

Теъдоди ҳайати илмию омӯзгории Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон дар солҳои 2013-2019 

Сол 

 

Нишонди-

ҳиҳанда 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Фарқият соли 

2013 - 2019 

+,- Бо % 

Доктор 9 10 13 12 13 16 18 9 100 

н.и.и 78 83 73 72 77 80 108 30 38,4 

Бе унвони илмӣ 207 204 198 202 182 171 191 - 16 -8 

Ҳамагӣ 294 297 284 286 277 270 317 22 7 
 

 

 Сарчашма: Маълумоти омории раёсати кадрҳо ва таъминоти ҳуқуқӣ ва 

раёсати таълими ДДТТ 

 

Дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз ҷадвали 

нишондодашуда мушоҳида кардан мумкин аст, ки дар солҳои 2013-2019 

шумораи омӯзгорон нисбат ба солҳои қаблӣ зиёд шудааст. 

Дар давраи таҳлилшаванда дар ДДТТ камшавии теъдоди ҳайати 

омӯзгорони беунвон мушоҳида карда мешавад. Тибқи ҷадвали 15. теъдоди 

омӯзгорони беунвон дар соли таҳсили 2018-2019 нисбат ба соли таҳсили 

2013-2014 16 нафар кам гардидааст ва ё 8 %-ро ташкил медиҳад. Сабабҳои 

кам шудани теъдоди омузгорони беунвони дар ин давра аз: 



77 

 

- аз аттестатсияи донишгоҳ нагузаштани омӯзгорони беунвон; 

- гузаштани омӯзгорони соҳибтахасус ба ҷойҳои кории музди меҳнати 

баланд; 

- бо сабаби ба синни нафақа баромадани омӯзгорони беунвони илмӣ. 
 

Қисми зиёди ҳайати илмию омӯзгории Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон, омӯзгорони беунвони илми ташкил медиҳанд, вале дар давраи 

таҳлил ҳиссаи он кам шуда истодааст.  

Дар соли таҳсили 2018/2019 ҳиссаи докторону номзадҳои илм зиёд 

шуда  17 ва  88 %-ро мувофиқан ташкил доданд. Бояд қайд кард, ки ба 

зиёдшавии теъдоди докторону номзадҳои илм дар Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон фаъолияти Шӯрои диссертатсионии Комиссияи олии 

аттестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таъсири муфид 

расонидааст. Маҳз бо ҳидояту дастгириҳои Пешвои миллат, Президенти 

Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон таъсиси Шӯрои 

диссертатсиони  имконият дод, ки унвонҷуёну аспирантон рисолаҳои илмии 

хешро бо забони давлатӣ ҳимоя намоянд. 

Таҳлили ҳайати профессорону омӯзгорони донишгоҳ нишон медиҳад, 

ки он меъёрҳое, ки аз ҷониби Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муқаррар шудаанд дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон ба талабот ҷавобгӯ буда, барои гузаштан аз акредитатсияи 

байналмилалӣ ягон монеа вуҷуд дошта наметавонад. 

Ҷадвали 16.  

Теъдоди миёнасолаи ҳайати профессорону омӯзгорони Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон барои солҳои 2019-2020. 

 

Сарчашма: Маълумоти омории раёсати кадрҳо ва таъминоти ҳуқуқии ДДТТ 

 

Ҳайати илмию омӯзгори дар ДДТТ 

 30 - 35 40-49 50-59 60 боло 

Доктори илм 0 2 4 12 

Номзади илм  16 25 32 34 

Бе дараҷаи илмӣ  122 24 30 15 

Ҳамагӣ 138 51 66 61 
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Тибқи ҷадвали 16 омӯзгорони синни то 30-35 сола 138 нафарро ташкил 

медиҳанд,  ки аз ин миқдор 16 нафарашон (12,8%) дорои унвон ва дараҷаи 

илмӣ мебошанд. 

Омӯзгорони синни то 49 сола 51 нафарро ташкил медиҳанд, ки аз ин 

миқдор 27 нафарашон (57,44%) дорои унвон ва дараҷаи илмӣ мебошанд.  

Омӯзгорони синнашон то 50-59 сола 66 нафарро ташкил медиҳанд, ки 

аз ин миқдор 36 нафарашон (59%) дорои унвон ва дараҷаи илмӣ мебошанд. 

Омӯзгорони синнашон аз  60 сола боло бошад, 61 нафарро ташкил 

медиҳанд, ки аз ин миқдор 46 нафарашон (79,3%) дорои унвон ва дараҷаи 

илмӣ мебошанд, ки дар расми 17 ба таври зайл нишон дода шудааст. 

 

Расми 18. Ҳайати илмию омӯзгорӣ дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон 
  

Таъминоти кадрӣ дар Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон, аз 

ҷиҳати синну сол, аз ҷумла аз лиҳози омӯзгорони унвон ва дараҷаи 

илмидошта дар ҷадвал оварда мешавад.  

Ҷадвали 17.  

Таъминоти кадрӣ дар факултет ва кафедраҳои ДДТТ 
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 Ҳамагӣ дар донишгоҳ 316 17 68 23 125 83 50 % 

Сарчашма: Таҳияи муаллиф ва раёсати кадрҳо ва таъминоти ҳуқуқи 
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Дар баъзе факултетҳо ва кафедраҳои таълимгоҳ нарасидани 

омӯзгорони доимӣ мушоҳида карда мешавад. Масалан, дар факултети 

иқтисодиёт ва менеҷмент, кафедраҳои тахассусии системаҳои иттилоотӣ дар 

иқтисоиёт 50,0%, менеҷмент ва иқтисодиёти меҳнат 50,0%, баҳисобгирии 

бухгалтерӣ ва аудит 46,2% ва Иқтисодиёт ва ташкили соҳибкорӣ 60,0%.  Дар 

худи факултет аз 133 воҳиди корӣ 61 нафарро омӯзгорони доимӣ ташкил 

медиҳанд, ки ин 51,6% ро ташкил медиҳад. 

Дар факултети тиҷорат ва гумрук, кафедраҳои маркетинг ва тиҷорат 

50,0%, экспертизаи молӣ ва фаъолияти гумрукӣ 47,1%, Фанҳои ҷамиятшиносӣ 

41,0% ва Математикаи олӣ ва фанҳои табиашиносӣ 56,5% Дар худи факултет 

48,65%-ро омӯзгорони доимӣ ташкил медиҳанд. 

Дар факултети муносибатҳои иқтисодии байналмилалӣ ва ҳуқуқ дар 

кафедраи забонҳо 42,9%, ҳуқуқи иқтисодӣ 56%-ро, Иқтисодиёти ҷаҳон ва 

муносибатҳои байналмилалӣ 46,7% ва Назарияи иқтисод 58,3% омӯзгорони 

доимӣ ташкил медиҳанд. Дар худи факултет 50,98%-ро омӯзгорони доимӣ 

ташкил намуданд. 

Дар факултети молия ва фаъолияти бонкӣ дар кафедраҳои фаъолияти 

бонкӣ 45,5% молия ва қарз 47,4%, Андоз ва суғурта 50,0%-ро омӯзгорони 

доимӣ ташкил медиҳанд. Дар факултет 47,63 %-ро омӯзгорони доимӣ ташкил 

медиҳанд. 

Омӯзгорони синни то 35 сола 95 нафарро ташкил медиҳанд,  ки аз ин 

миқдор 15 нафарашон (6,0%) дорои унвон ва дараҷаи илмӣ мебошанд. Тибқи 

меъёр барои донишгоҳ 10% муқаррар карда шудааст.  

Омӯзгорони синни то 50 сола 62  нафарро ташкил медиҳад, ки аз ин 

миқдор 28 нафарро (10,9%) омӯзгорони унвон ва дараҷаи илмидошта ташкил 

медиҳанд. 

Омӯзгорони синни то 63 сола 72 нафарро ташкил медиҳанд, ки аз ин 

миқдор 43 нафарашон 16,8% (панҷ сол пеш 27 нафар 10,71%) дорои унвон ва 

дараҷаи илмӣ мебошанд. 



80 

 

  

 

Расми 19. Сину соли омӯзгорони ДДТТ (аз тарафи муаллиф тартиб дода шудааст) 
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Омӯзгорони синнашон аз  63 сола боло бошад, 27 нафарро ташкил 

медиҳанд, ки аз ин миқдор  22 нафарашон 8,6% (панҷ сол пеш 27 нафар 

11,51%) дорои унвон ва дараҷаи илмӣ мебошанд. 

Дар давоми панҷ соли охир аз 2013-2018, 139 нафар омӯзгорони 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон аз курсҳои кӯтоҳмуддати 

бозомӯзӣ гузаштанд (расми 19).  

 

Расми 19. Маълумот оид ба гузаштани омӯзгорони Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон аз курсҳои кӯтоҳмуддати бозомӯзӣ 

 

Таҳлилҳо нишон медиҳанд, ки дар давоми солҳои охир барои баланд 

бардоштани тахассус ва маҳорати иқтидори кадрӣ донишгоҳ раёсати 

донишгоҳ таъсмим гирифтааст, ки омӯзгорони кафедраҳо аз курсҳои 

кӯтоҳмудати бозомӯзӣ гузаранд.  

Бо мақсади муайян кардани дараҷаи қаноатмандии омӯзгорон аз 

шароитҳои кор, бо ҳайати профессорону омӯзгорон таъмин будани 

кафедраҳо ва тайёр намудани тавсияҳо оид ба рушди иқтидори кадрии 

донишгоҳ пурсиши сотсиологӣ гузаронда шуд.  
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Дар рафти гузарондани пурсиш ҳамаи посухдиҳандагон ба ду гурӯҳ 

тақсим карда шуданд: гурӯҳи якум – аспирантҳо ва омӯзгорони донишгоҳ; 

гурӯҳи дуюм –мудирони кафедраҳо. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Расми 20. Нақшаи ташкили пурсиш (аз тарафи муаллиф тартиб дода 

шудааст) 
 

Ҷавобҳои гурӯҳи якуми пурсидашудагон (аспирантҳо ва омӯзгорон): 

а) ба саволи «Шумо ба маҳорати касбии омӯзгорони донишгоҳ чӣ гуна 

баҳо медиҳед?», зиёда аз нисфи пурсидашудагон (66%) ҷавоб доданд, ки он 

«баланд» аст; 

б) ба саволи: «Кадом омилҳо ба сифати фаъолияти касбии омӯзгорони 

донишгоҳ таъсир мерасонанд?» чунин ҷавобҳо гирифта шуданд: музди 

меҳнат (зиёда аз 90%); базаи моддию техникӣ ва иттилоотии муассисаҳои 
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таҳсилоти олии касбӣ (тақрибан 42%), такмил додани сатҳи тайёрии касбии 

омӯзгорон (70%) ва ғ.; 

в) сабабҳои асосии ҳавасманд набудани хатмкунандагони боистеъдод 

ба фаъолияти илмию омӯзгорӣ  кам будани музди меҳнат (40%), паст будани 

мақому манзалат ва обрӯи касби омӯзгорӣ ва олим дар ҷомеа (30%); 

дастнорасии манзил ва имконнопазирии харидани он дар пойтахт (15%); 

вуҷуд надоштани маҷмӯи имтиёзҳои иҷтимоӣ (8%), инчунин душвории 

фаъолияти омӯзгорӣ (7%); 

г) 45% пурсидашудагон чунин мешуморанд, ки омӯзгорони донишгоҳ 

бояд дар асоси озмун ба кор қабул карда шаванд, 21% - бо пешниҳоди 

мудирони кафедраҳо, 20% - баъди гузаштани курсҳои махсуси маҳорати 

омӯзгорӣ, 15% - баъди хондани лексияи санҷишӣ; 

д) омӯзгорон бо донишҷӯён дар муайян намудани сифатҳои асосии 

касбӣ (сатҳи баланди дарсдиҳӣ, ихтисоси баланди омӯзгор, маҳорати 

истифода бурдани технологияҳои иттилоотию коммуникатсионии муосир) ва 

шахсии (серталабӣ, холисӣ; одоби муошират) кадрҳои илмию омӯзгорӣ 

ҳамфикранд. 

Гурӯҳи дуюми пурсидашудагон (мудирони кафедраҳо) ба савол дар 

бораи дараҷаи таъминоти кафедраҳои худ бо омӯзгорони асосӣ ҷавоб доданд, 

ки ҳоло ин нишондиҳанда тақрибан 65-70%-ро ташкил медиҳад. Ба ҳамин 

тариқ, ҳавасманд ва ҷалб намудани кадрҳои илмию омӯзгорӣ барои кор 

кардан дар донишгоҳ дар асоси штатӣ амри зарурист. 

Таҳлили натиҷаҳои пурсиши анкетӣ нишон медиҳад, ки ба ҳисоби 

миёна 50% омӯзгорони кафедраҳои донишгоҳ дараҷаи илмӣ доранд, синни 

миёнаи номзадҳои илм 35-50-сола, докторҳои илм бошад, зиёда аз 60-сола 

аст. 

Ба савол дар бораи таълим гирифтани омӯзгорон дар курсҳои такмили 

ихтисос дар 5 соли охир 50% пурсидашудагон ҷавоб доданд, ки дар ин давра 

фақат 40% омӯзгорони кафедраҳои онҳо чунин курсҳоро хатм намудаанд. 
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Натиҷаҳои таҳлили анкетаҳо инчунин нишон медиҳанд, ки зиёда аз 74 

% омӯзгорон аз технологияҳои пешқадами таълимӣ истифода мебаранд, 20 % 

кадрҳои илмию омӯзгории кафедраҳо ба синни нафақа расидаанд. 

Натиҷаҳои санҷиши анкетиро ҷамъбаст намуда, хулоса баровардан 

мумкин аст, ки ҳамаи ду гурӯҳи пурсидашудагон иқтидори кадрии 

донишгоҳро баланд арзёбӣ мекунанд ва чунин мешуморанд, ки сабаби ин 

таъсири омилҳои гуногуни ташкилию иқтисодӣ ва иҷтимоӣ мебошад. 
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БОБИ III. САМТҲОИ АСОСИИ РУШДИ ИҚТИДОРИ 

КАДРИИ МУАССИСАҲОИ ТАҲСИЛОТИ ОЛИИ КАСБӢ 

 

 

3.1. Ташаккули стратегии рушди иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ 

 

Дар низоми таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон тағйиротҳои 

нав ба амал омада истодаанд, ки онҳо ба таҳким ва рушди иқтидори кадрии 

муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, ба таври самарабахш ҷорӣ намудани 

инноватсияҳо дар раванди таълим, баланд бардоштани сифати таълим, нигоҳ 

доштан ва таҳкими мақоми пешбар дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ 

нигаронида шудаанд.  

Дар робита ба гуфтаҳои боло, ба андешаи мо, таҳияи стратегияи рушди 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, ки ба рушд ва таҳкими иқтидори кадрӣ 

нигаронида шудааст, дар шароити муосири рушди рақобат дар бозори 

хизматрасонии таълимӣ аҳамияти махсус дорад. 

Стратегия – ин модели рушди умумии муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбиест, ки ноил шудан ба ҳадафҳои дарозмуддат тавассути ҳамоҳангсозии 

фаъолият дар доираи тақсими оқилона ва истифодаи самараноки захираҳои 

мавҷуда равона карда шудааст. Моҳиятан, стратегия ҳуҷҷате мебошад, ки аз 

маҷмӯи қоидаҳои мушаххас оид ба қабули қарорҳои стратегӣ иборат 

мебошад, ки муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар фаъолияти дурнамои худ 

истифода мекунанд. Ин қоидаҳо дар асоси гузаронидани ташхиси 

ҳамаҷониба ва баҳодиҳии имкониятҳои дохилӣ ва берунӣ таҳия карда 

мешаванд. 

Вобаста аз самт ва доираи фаъолият, таркиб ва сохтори стратегияи 

рушди субъектҳои алоҳида, хусусан муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ 

хусусиятҳои ба худ хосро доранд. 

Стратегияи рушди муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бо мақсади 

таҳкими иқтидори кадрӣ, ба андешаи мо, бояд дар заминаи сиёсати давлатӣ 
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дар соҳаи таҳсилоти олии касбӣ, Стратегияи миллии рушди Ҷумҳурии 

Тоҷикистон барои давраи то соли 2030 ки аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии 

Тоҷикистон тасдиқ гардидааст ва Стратегияи миллии рушди маориф таҳия 

карда шавад. 

Мувофиқи ақидаи Бабкин Б.Ф.50 марҳилаҳои асосии технологияи 

таҳияи стратегияи рушди ташкилотро ҳамчун асос гирифта, онҳоро метавон 

ба муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба сифати намуди махсус мутобиқ 

кард. Ӯ минбаъд панҷ марҳила дар таҳияи стратегияи рушди муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбиро ҷудо мекунад: 

1. Муайян намудани ҳадафҳои рушд ва меъёрҳо барои ноил шудан ба онҳо. 

2. Таҳлили умумии вазъ ва тамоюлҳо. Интихоби масъалаҳои асосӣ. 

3. Ташаккули роҳҳо ва лоиҳаҳо барои ҳалли масъалаҳо. 

4. Таҳлили вариантҳо ва таҳияи барномаҳои рушд. 

5. Муайян намудани қадамҳои аввали ташкилӣ. 

Бо дарназардошти нуқтаҳои дар боло зикр шуда, инчунин таъмини 

нокифоягии захираҳо ва фаъолияти кадрҳои муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ, ки ҳар сол дар байни 

иштирокчиёни он рақобатпазирӣ зиёд мегардад, муаллифи ин тадқиқот 

тавсеаи коркарди стратегияи муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро медиҳад, 

ки ба таҳким ва рушди иқтидори кадрии донишгоҳ нигаронида шудааст. 

Стратегияи тавсияшуда коркарди барномаҳоро бо дарназардошти 

ҷузъҳои асосии иқтидори кадрии донишгоҳро дар бар мегирад. Ҳар як 

барнома мутобиқи нақша коркард карда мешавад.  

Ҳангоми таҳияи барномаҳои тавсияшавандаи стратегияи рушди 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ баррасии марҳилаҳои пайдарҳами зерин 

мувофиқи мақсад аст: 

 мақсад ва вазифаҳо; 

 натиҷаҳои пешбинишуда; 

                                                           
50 Бабкин Б.Ф. Основные этапы технологии разработки стратегии вуза. Вестник ВГУ - C. 135  
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 таҳлили вазъияти кунунӣ; 

 муаммоҳои ҳалнашуда ва мушиклотҳои мавҷуда, роҳҳои ҳалли онҳо; 

 маҷмӯи тадбирҳои мушаххаси стратегӣ ва сарчашмаҳои захираҳои онҳо. 

 

Расми 21. Марҳилаҳои таҳияи барномаҳои стратегияи муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ 

 

Дар робита ба ин, мо самтҳои зерини стратегияи рушди донишгоҳро 

пешниҳод менамоем: 

 такмили фаъолияти таълимию методӣ; 

 рушди равандҳои илмию таҳқиқотӣ ва фаъолияти инноватсионӣ; 

 автоматикунонии равандҳо ва рушди технологияҳои инноватсионии 

таълим; 

 рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ; 

 рушди иқтидори кадрӣ; 

 фаъолияти тарбиявию иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеа; 

 фаъолияти молиявию иқтисодӣ; 

 фаъолияти хоҷагӣ ва таҳкими заминаи моддию техникӣ. 

1.мақсад ва 
вазифаҳо

2. 
натиҷаҳои 
мунтазирӣ

3. таҳлили 
вазъияти 

ҷорӣ

4. муаммоҳои 
ҳалнашуда ва 
мушкилиҳои 

мавҷуда, 
роҳҳои ҳалли 

он

5. маҷмӯи
тадбирои 

мушаххас и 
стратегӣ ва 

сарчашмаҳои 
таъмини 

захираҳои 
онҳо

Барномаи 

стратегияи 

рушди МТОК 
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Робитаи самтҳои асосии стратегияи рушди муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ ва иқтидори кадрии онҳо дар расми 22 оварда шудааст.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 22. Модели консептуалаии алоқамандии стратегияи рушди донишгоҳ 

ва таҳкими иқтидори кадрии он 

 

Бояд таъкид кард, ки татбиқи барномаҳои пешниҳодшудаи стратегияи 

рушди муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба таҳкими иқтидори кадрӣ дар 

маҷмӯъ ва унсурҳои ташкилдиҳандаи он (захиравӣ, идоракунӣ-таълимӣ ва  

инноватсионӣ) фароҳам меорад. 

Қадам ба қадам сохтори ташаккули стратегияи рушди донишгоҳ, ки ба 

рушди иқтидори кадрӣ равона карда шудааст, метавонад ба таври зайл нишон 

дода шавад: 

 тақсимнопазирии барномаҳо аз усули ягонаи коркарди онҳо бармеояд; 

 мукаммалгардонӣ барои ҳалли маҷмӯи ҳадафҳо ва вазифаҳо имконият 

медиҳад; 

 маҷмӯавӣ ва фарогирии пурраи ҳамаи тарафҳо дар асоси муносибатҳои 

байни барномаи амалиёт ва иқтидори мушаххас таъмин карда мешавад. 

Дар робита бо муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, гурӯҳи коршиносон 

бояд аз як қатор роҳбарон ва мутахассисони зершӯъбаҳои сохторӣ, 
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намояндагони донишҷӯёни муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва бозори 

меҳнат ташкил шуда бошад. 

Кори коршиносон бояд ба малакаи худ дар таҳлили фаъолияти 

муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, бо дарназардошти таъсири омилҳои берунӣ 

ва дохилӣ, қобилияти ташкил намудани вазифаи донишгоҳ мутобиқи 

иқтидори кадрии амалкунандаи донишгоҳ, инчунин қобилияти муайян 

кардани мушкилоти мавҷуда ва салоҳиятҳоро барои таҳияи стратегияи 

рушди муассисаи таҳсилоти олии касбӣ, ки ба таҳкими иқтидори кадрӣ 

нигаронида шудааст, асос ёбад.  

Дар расми 21 нақшаи қадам ба қадами коркарди стратегияи рушди 

муассисаи таҳсилоти олии касбӣ оварда шудааст. 

Ташаккули стратегияи донишгоҳ ба таҳкими иқтидори иҷтимоӣ-иқтисодӣ 

нигаронидашуда 

I II III 

Қадами 1. Муайян кардани 

вазифаи донишгоҳ. 

Ҳадафҳои кӯтоҳмӯҳлат ва 

дарозмуддат, (мушаххас, 

андозагиришаванда, 

комёбшаванда, ки ба 

амалҳои муайян 

нигаронида шудаанд). 

Қадами 2. Муайян кардани 

натиҷаҳои пешбинишуда. 

Арзёбии пешакии ноил 

шудан ба ҳадафҳои 

стратегӣ: нишондиҳандаҳои 

мақсадноки таҳким ва зиёд 

кардани иқтидорҳо  

Қадами 3. Таҳлили вазъияти 

кунунӣ. Таҳлили муҳити 

берунӣ ва дохилӣ бо 

истифодаи усули PEST ва 

SWOT барои таҳлили 

муҳити дохилӣ. 

Гузаронидани худбаҳодиҳӣ 

дар асоси меъёрҳои 

таҳияшудаи арзёбӣ. 

IV V VI 

Қадами 4. Муайян кардани 

мушкилот. Арзёбии таъмин 

будан бо захираҳо ва 

истифодаи онҳо. Муайян 

кардани омилҳои берунӣ ва 

дохилӣ, ки ба рушди 

самарабахши донишгоҳ, 

истифодаи оқилонаи 

иқтидори иҷтимоиву 

иқтисодиаш таъсири манфӣ 

мерасонанд. 

Қадами 5. Ҳалли мушкилот. 

Коркард ва татбиқи 

барномаҳои таъмини рушди 

муассисаи таҳсилоти олии 

касбӣ. 

Қадами 6. Муайян кардани 

тадбирҳои мушаххас барои 

таъмини барномаҳои 

таҳияшуда барои ноил 

шудан ба ҳадафҳои 

стратегӣ. 

 

Расми 23. Нақшаи таҳияи стратегияи рушди донишгоҳ  
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Қадами 1. Муайян кардани вазифаи донишгоҳ. Ҳадафҳои кӯтоҳмӯҳлат 

ва дарозмуддат мувофиқат мекунанд (мушаххас, андозагиришаванда, 

комёбшаванда, ки ба амалҳои муайян нигаронида шудаанд). 

Қадами 2. Муайян кардани натиҷаҳои пешбинишуда. Арзёбии пешакии 

ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ: нишондиҳандаҳои мақсадноки таҳким ва 

зиёд кардани иқтидорҳо - захираҳо, идоракунӣ-ташкилӣ ва инноватсионӣ. 

Қадами 3. Таҳлили вазъияти кунунӣ. Таҳлили муҳити берунӣ ва дохилӣ 

бо истифодаи усули PEST ва SWOT барои таҳлили муҳити дохилӣ. 

Гузаронидани худбаҳодиҳӣ дар асоси меъёрҳои коркардшудаи баҳодиҳӣ. 

Қадами 4. Муайян кардани муаммоҳо ва мушкилот. Арзёбии таъмин 

будан бо захираҳо ва истифодаи онҳо. Муайян кардани омилҳои берунӣ ва 

дохилӣ, ки ба рушди самарабахши донишгоҳ, истифодаи оқилонаи иқтидори 

кадрӣ таъсири манфӣ мерасонанд. 

Қадами 5. Ҳалли мушкилот. Коркард ва татбиқи барномаҳои таъмини 

рушди иқтидори кадрии донишгоҳ. 

Қадами 6. Муайян кардани тадбирҳои мушаххас барои таъмини 

барномаҳои таҳияшуда барои ноил шудан ба ҳадафҳои стратегӣ. 

Дар раванди муайян кардани мушкилоту душвориҳо ба таъмин 

намудани муассисаи таҳсилоти олии касбӣ бо захираҳои молиявӣ, таъмин 

будан бо захираҳои кадрӣ, рушди заминаи моддию техникӣ, 

ҳавасмандгардонии кадрҳо дар татбиқи лоиҳаҳои инноватсионӣ, қобилияти 

кормандон барои гузаронидани тадқиқоти мухталиф, аз ҷумла илм, 

маркетинг ва ғайра диқаат додан зарур аст. 

Тадбирҳои стратегии барномаи мазкур инҳоро дар бар мегирад: 

коркарди лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва татбиқи онҳо дар раванди илмию 

таълимӣ; дохил кардани ҳайати илмию омӯҳгорӣ дар фаъолияти лоиҳа; 

фароҳам овардани шароит барои ҳавасмандгардонии рушди касбӣ; ҷорӣ 

намудани технологияҳои нави таълимӣ; коркарди стратегияи рақобатпазир. 

Сарчашмаҳои маблағгузорӣ барои барномаи таҳияшаванда метавонанд 

воситаҳои муассисаи таҳсилоти олии касбӣ ва воситаҳои ҷалбшуда бошанд. 



91 
 

Маблағҳои ҷалбшаванда метавонанд маблағҳои ҷалбшудаи ташкилотҳои 

байналмилалӣ бошанд, ки дар ҷумҳурӣ ё берун аз он фаъолият мекунанд. Бо 

ин мақсад зарур аст, ки шӯъбаҳои байналмилалии муассисаи таҳсилоти олии 

касбӣ ба кор шурӯъ намоянд, ки яке аз вазифаҳои он ҷустуҷӯи донорҳои 

имконпазир мебошад. 

Стратегияи рушди муассисаи таҳсилоти олии касбӣ самтҳои асосӣ ва 

афзалиятҳои муассисаи олии таълимиро муайян мекунад, ки баланд шудани 

рақобатпазирии донишгоҳро дар бозори хизматрасонии таълимӣ ва 

зиёдшавии талаботи истеъмолкунандагонро ба намудҳои асосӣ ва иловагии 

хизматрасониҳои таълимиро таъмин менамояд.  

Бо мақсади ҳалли мушкилоти муайяншуда бо иқтидори кадрии 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар баробари коркарди барномаи "Омода 

намудан ва такмили ихтисоси кадрҳо", коркард намудани амсилаи 

консептуалии рушди иқтидори кадрӣ бо алгоритми татбиқи он дар 

стратегияи донишгоҳ зарур аст. 

Модели консептуалии рушди иқтидори кадрии муассисаи таҳсилоти 

олии касбӣ бояд барои ҳалли масъалаҳои зерин мусоидат намояд: 

 таъмин намудани сатҳи баланди масъулияти ҳайати илмию омӯзгорӣ дар 

асоси такмили мунтазами дониш, малакаҳо, маҳоратҳои омӯзгорӣ;  

 навсозии сохторӣ-функсионалии кадрҳои илмию омӯзгорӣ, вобаста ба 

ҷорӣ намудани барномаҳои нав ва ихтисосҳо, инчунин самти тадқиқоти 

илмӣ; 

 истифодаи васеи технологияҳои муосири иттилоотӣ-коммуникатсионӣ 

дар раванди таълим; 

 инкишофи қобилиятҳои ҳайати илмию омӯзгорӣ, ки ба ҷорӣ намудани 

инноватсияҳо ва технологияҳои нави таълимӣ, бо дарназардошти 

талаботи тағйирёбии хизматрасонии таълимӣ ва бозори меҳнат равона 

шудаанд. 

Ҳадафҳои рушди иқтидори кадрӣ бояд ба ҳадафҳои умумии рушди 

муассисаи таҳсилоти олии касбӣ мувофиқ бошанд. 
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Алоқамандии мақсадҳои таълим, вазифаи муассисаи таҳсилоти олии 

касбӣ ва мақсади рушди иқтидори кадрӣ дар расми 24 нишон дода шудааст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 24. Алоқамандии мақсадҳои таълим, вазифаи донишгоҳ ва 

ҳадафҳои рушди иқтидори кадрӣ 

 

Тибқи расми 24, ҳамаи ҳадафҳо ба ҳадафи асосии таҳсилот - ташаккул 

ва инкишофи шахсияти инсон, рушди иқтисодӣ ва таҳкими иқтидори кадрӣ 

нигаронида шудаанд. 

Ба андешаи мо, таҳия ва татбиқи барномаи рушди иқтидори кадрии  

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар доираи стратегияи рушди онҳо дар 

шароити муосир аҳамияти муҳими илмию амалӣ дорад. 

 

 

 

 

Мақсади 

таҳсилот 

 

Вазифа ва 

мақсади МТОК 

 

 

Мақсади ҲИО 

 

Мақсади 

рушди иқти-

дори кадрӣ 

 Ҳамроҳшавӣ ба фазои 

байналхалқии таълим 

 Ҷорикунии таълими 

инноватсионӣ 

 Таъмин кардани 

мутахассисони 

рақобатпазир 

 

 Ташаккул ва 

инкишофи шахсият 

 Афзоиши иқтисодӣ 

 Таҳкими робитаҳои 

иҷтимоӣ 

 

 Қаноатманд будан бо кор 

 Татбиқи технологияҳои 

инноватсионии таълим ва 

усулҳои таълим 

 Омодагии заминаи методӣ ба 

фанҳои дарсдиҳанда 

 Такмили ихтисос 

 

 Мусоидат ба татбиқи стратегияи рушди донишгоҳ 

 Баланд бардоштани арзиши захираҳои омӯзгорӣ дар донишгоҳ 

 Афзоиши сатҳи ҳавасмандии меҳнат, пайравии ҳайати илмию 

омӯзгорӣ ба донишгоҳ 
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Расми 25. Барномаи рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбӣ 

 

Барномаи тавсияшаванда (расми 25) самтҳои асосии зерини рушди 

иқтидори кадрии муассисаи таҳсилоти олии касбиро дар шароити рақобат 

дар бозори хизматрасониҳои таҳсилотӣ дар бар мегирад: 

Ҳайати илмию 

омӯзгории 

штатӣ 

Шӯрои ҳамоҳангсозӣ оид ба рушди иқтидори кадрии  

муассисаи таҳсилоти олии касбӣ  

Захираи ҲПО аз 

ҳисоби магистрантҳо, 

аспирантҳо, 

докторантҳо 

Амалинамоии ботартиб аз рӯи интихоби кадрҳо ва 

ташкили захираҳои кадрӣ 

 

Таҷриба-

ҳосилкунӣ ё 

таҳсил дар 

хориҷи 

кишвар 

Такмили ихтисос 

 

Таҷрибаҳосил-

кунӣ дар 

Марказҳои 

такмили 

ихтисос 

Ба донишгоҳ ҷалб намудан ва таҳкими кадрҳои 

илмӣ-омўзгорони ҷавон 

Тақвияти ҳавасмандгардонии омӯзгорон ба 

корҳои илмӣ-тадқиқотӣ 

Гузаронидани баҳодиҳии мураттаб ва 

объективии иқтидори меҳнатӣ ва касбии 

кормандон 

 

Таҳсил дар магистратура, 

аспирантура ва докторантура 

Кормандоне, ки дар ду 

ва ё зиёда ҷой кор 

мекунанд, аз ҷумлаи 

кормандони академияи 

илмњо ва бизнес-сохтор 

Иқтидори кадрии муассисањои 

тањсилоти олии касбї 
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 амалигардонии кори мунтазам ва боэътимод ба интихоби озмунии 

кормандон ва ташаккули иқтидори кадрӣ; 

 ба донишгоҳ ҷалб намудан ва таҳкими кадрҳои илмӣ-омӯзгории ҷавон 

дар асоси усулҳои наву ғайримуқаррарӣ. 

 коркарди барномаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони илмию 

омӯзгорӣ ва маъмурию идоракунӣ. 

 такмили системаи ҳавасмандкунии моддию маънавии кори омӯзгорӣ ва 

илмию таҳқиқотӣ. 

 гузаронидани баҳодиҳии рейтингии мунтазам ва объективии натиҷаҳои 

кори кормандони илмию омӯзгорӣ. 

Нақши асосӣ дар татбиқи амсилаи консептуалии донишгоҳ ба Шӯрои 

ҳамоҳангсозӣ оид ба рушди иқтидори кадрии муассисаи таҳсилоти олии 

касбӣ тааллуқ дорад. Шӯрои ҳамоҳангсозӣ бояд ба он кормандони маъмурии 

роҳбарикунандаи дохилии муассисаи таълимӣ (ректор, муовинони ректор, 

деканҳо, мудирони кафедраҳо, мудири шуъбаи идоракунии сифат) ва 

коршиносони мустақил (ассотсиатсияи хатмкунандагон, намояндагони 

сохторҳои тиҷоратӣ, ташкилотҳои байналмилалӣ, мушовирон барои 

лоиҳаҳои амалкунандаи муштарак ва ғайра) ҷалб шуда бошанд. 

Шӯрои мазкур барои ҳалли масъалаҳои марбут ба сиёсати кадрии 

донишгоҳ вазифадор аст. Ҳадафи асосии он таъсиси системаи ташаккул, 

рушд ва идоракунии ҳайати кадрҳои донишгоҳ, бо сатҳи баланди касбӣ, ки 

барои ноил шудан ба ҳадафҳо ва расидан ба вазифаи донишгоҳ зарур аст, 

мебошад. 

 Вазифаҳои асосии Шӯрои ҳамоҳангсозӣ бояд чунин бошанд: 

 таҳияи барнома барои рушди иқтидори кадрии муассисаи таҳсилоти олии 

касбӣ ва ташкили механизми иҷрои он; 

 пешбинӣ ва банақшагирии дурнамои рушди илмии омӯзгорон ва 

кормандон; 

 ташкили такмили ихтисоси омӯзгорон ва кормандон; 
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 ҳамоҳангсозии фаъолияти кафедраҳои умумидонишгоҳӣ дар татбиқи 

сиёсати кадрӣ. 

Дар доираи Барномаи рушди иқтидори кадрии муассисаи таҳсилоти 

олии касбӣ амалӣ намудани як қатор тадбирҳо ба мақсад мувофиқ аст. 

A. Татбиқи кори мунтазам ва боэътимод оид ба интихоби кадрҳо ва 

ташаккули захираҳои кадрӣ. 

Самти афзалиятноки фаъолияти роҳбарияти донишгоҳ, бояд сиёсати 

кадрӣ бо тарзи марҳилавӣ ба татбиқи он, ки дар асоси рушд ва такмили 

кадрҳои илмӣ-омӯзгорӣ ва маъмурӣ асос ёфтаанд, ки ба донишгоҳ имкон 

медиҳад, ки функсияҳои асосии худро дар сатҳи баланд иҷро кунанд ва дар 

бозори хизматрасонии таълимӣ рақобат кунанда, бошад. 

Дар айни замон, ҳайати кормандони муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбии Тоҷикистон тадриҷан аз ҳисоби хатмкунандагони худ, аспирантон ё 

кормандони илмии ҷавони донишгоҳ таҷдиди назар мешаванд. Дар ин 

мавридҳо хоҳиши мустаҳкам кардани ҷавонони соҳибихтисос, ташаббускор 

ва бомаҳоратро дар донишгоҳҳои замонавӣ шарҳ медиҳад. Ин дар асоси он 

аст, ки аз мавқеи ҷавонон дар робита бо раванди таълим ва ҳаёти илмӣ, аз 

устуворӣ ва фаъолияти он, суръати рушд ва ҳатто нигоҳ доштани системаи 

таҳсилоти олӣ вобаста аст, асос меёбад. 

Таҳти раванди ташаккул додани захираи кадрии донишгоҳ ҳамчун 

воситаи ташкили чунин захираҳо фаҳмида мешавад, ки дорои сатҳи кофии 

зудҳаракатӣ, фаъолияти зеҳнӣ, саломатии ҷисмонӣ ва руҳӣ мебошад ва 

қобилияти зудтар ба шароити нави меҳнат мутобиқ шудан дорад. Мақсади он 

- муайян кардани роҳбарони ҷавони донишгоҳ, ки дар ояндаи наздик дар 

соҳаҳои омӯзгори, илмӣ ва маъмурии донишгоҳ нақши асосӣ мебозанд. 

Ташаккул дар донишгоҳ чунин захираҳо имкон медиҳад, ки сиёсати кадрҳои 

устувор, муҳим ва пешгӯишавандаро ба даст оранд. 

Муносибати фаъолона ба кормандони ҷавон, муносибати оқилона дар 

ташкили системаи кор бо кадрҳое, ки қобилияти ба даст овардани сатҳи 
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баландтарини касбиро ба даст меоранд, асосҳои сиёсати кадрӣ мебошанд, ки 

дар онҳо захираи кадрӣ нақши муҳим мебозанд. 

Б. Ба донишгоҳ ҷалб кардан ва таҳкими кадрҳои илмӣ-омӯзгорони 

ҷавон дар асоси усулҳои нави ғайримуқаррарӣ. 

Яке аз вазифаҳои асосии нигаҳдорӣ ва рушди нерӯи кадрии системаи 

таҳсилоти олӣ барои ҷалб ва нигоҳ доштани ҷавонони боистеъдод дар 

соҳаҳои илм ва маориф мебошад. 

Дар айни замон муаммои ҷалби ҷавонон ба илму маориф, инчунин дар 

ин соҳа ҳалли мушкилоти такмили самарабахши кадрҳои илмӣ ва илмӣ-

омӯзгорӣ  танҳо тавассути истифодаи механизмҳои бозорӣ вуҷуд надорад. 

Ин метавонад дар заминаи усули ҳадафноки барнома, самарабахшии он бо 

систематикӣ, ҳамбастагии табиии он амалӣ карда шавад. Ин дар навбати худ 

имкон медиҳад, ки захираҳои худро дар самтҳои афзалиятноки ҷалби 

ҷавонони боистеъдод дар соҳаи илм, маориф ва технологияҳои олӣ, инчунин 

таъмин намудани онҳо дар ин соҳа ва ба даст овардани динамикаи мусбати 

навсозии кормандон кӯмак расонанд: 

1. Музди меҳнати пасти олимони ҷавон ва муаллимон. Мутахассисони 

боистеъдод ва омӯзгорони ҷавони донишманд ба осонӣ метавонанд қувваҳои 

худро дар сохторҳои тиҷоратӣ дарёфт намоянд. 

2. Набудани ҷои зист ва ташаббуси гирифтани он. Ин ҳолат дастрасӣ 

ба марказҳои илмию таълимии пойтахт, олимони соҳибтаҷриба аз 

минтақаҳоро маҳдуд менамояд. Воситаи ҳалли муаммо барномаи "Манзил 

барои мутахассиси ҷавон" ва ҷудо намудани маблағҳо ба олимони ҷавони 

боистеъдод, инчунин таҳияи механизмҳо мувофиқ барои таҳкими олимони ва 

мутахассисони ҷавон, баъд аз гирифтани манзил, шуда метавонанд. Дар ин 

ҷо метавонем имконияти додани қарзҳои имтиёзнок ҳам аз ҳисоби бонкҳои 

шарик дар шакли ипотека ва ҳам аз ҳисоби фонди махсуси донишгоҳ пешкаш 

намоем. 

3. Набудани заминаи муосир ва шароит барои таҳқиқот. Ҳатто 

афзоиши музди меҳнат барои олимони ҷавон бе таъмини таҷҳизоти техникӣ 
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муаммои ҷалб кардан ва мустаҳкам кардани кадрҳоро ҳал намекунад. 

Афзоиши назарраси маблағгузорӣ дар заминаи ташхисгоҳи ташкилотҳои 

илмӣ ва донишгоҳҳо зарур аст. 

4. Набудани имконият ва ногаҳонии фаъолияти илмӣ, эътибори пасти 

соҳаи фаъолияти илмию омӯзгорӣ дар ҷомеа ба мустаҳкам кардани ҷавонони 

боистеъдод дар донишгоҳҳо монеъ мегардад. Ҳалли ин мушкилот тавассути 

дастгирии рушди касбии олимони ҷавон имконпазир аст. 

Таҳлили чораҳои андешидашуда нишон медиҳанд, ки ҳоло танҳо 

қисмҳои ҷудогонаи системаи умумии таҷдиди иқтидори кадрӣ дар 

донишгоҳҳо таъсис дода шудааст. Маълум аст, ки солҳои охир аксарият 

мутахассисони ҷавони болаёқати Тоҷикистон, ба шарофати барномаҳои 

гуногуни байналмилалӣ ва стипендияҳо, инчунин аз ҳисоби воситаҳои худ, 

тавонистанд дар магистратура, аспирантура ва докторантураи пешқадами 

хориҷӣ таҳсил кунанд. Сухан дар бораи дарёфти роҳҳои ҷалби ин захираи 

бой ба фаъолияти илмӣ-омӯзгории донишгоҳ меравад. 

B. Коркарди барномаи такмили ихтисос ва бозомӯзии кадрҳои илмӣ-

омӯзгори ва маъмурӣ-идоракунӣ. 

Чуноне ки, натиҷаҳои тадқиқот нишон доданд, ки дар 5 соли охир 

танҳо 73,4% омӯзгорони донишгоҳ курсҳои такмили ихтисосро дар 

марказҳои гуногуни таълимӣ ва омӯзишӣ, ҳам дар дохили кишвар ва ҳам дар 

хориҷи кишвар гузаронидаанд. Шаклҳо ва шароитҳои асосии омӯзиш, 

бозомӯзии такмили ихтисоси омӯзгорон ва дигар кормандони донишгоҳҳо 

бояд шаванд: 

- гузариши номзадҳои илм ба мансаби кормандони илмӣ то даҳ сол 

барои тайёр кардани диссертатсияи докторӣ; 

- таъмини рухсатии эҷодӣ барои анҷом додани диссертатсияҳо; 

- иштирок дар конфронсҳо, семинарҳо, курсҳои кӯтоҳмуддат, мизҳои 

мудаввар ва дигар чорабиниҳои илмӣ ва таълимӣ; 

- ҷалби кадрҳои ҷавон барои иштирок дар таҳия ва татбиқи лоиҳаҳои 

байналмилалии тадқиқотӣ ва омӯзиши онҳо асоси фандрайзинг; 
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- дастгирии пурраи кадрҳои ҷавон дар ҷараёни таҳсил дар 

магистратура, аспирантура, докторантура; 

- таҷрибаҳосилкунии омӯзгорон ва дигар омӯзгорони дохили 

донишгоҳ, дар дигар донишгоҳҳои кишвар ва берун аз он дар соҳаи 

технологияҳои навтарини таълимӣ, баланд бардоштани малакаҳои педагогӣ, 

таҷдид ва таҳкими донишҳои илмӣ-касбӣ, рушди фарҳанги шахсӣ. 

Г. Гузаронидани баҳодиҳии мунтазам ва объективии иқтидори 

меҳнатӣ ва касбии кормандон. 

Ҳамчун воситаи объекти баҳодиҳӣ метавонад системаи рейтинги 

баҳодиҳии сифати фаъолияти илмӣ ва таълимӣ-методии ҲИО хизмат кунад. 

Мо лоиҳаи системаи баҳодиҳии сифати кори ҲИО дар мисоли Донишгоҳи 

давлатии тиҷорати Тоҷикистон пешниҳод менамоем, ки дар муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ тасвиб шудаанд. Натиҷаҳои системаи рейтинг дар 

муайян кардани тафриқаи системаи музди меҳнати ҲИО, бо иштирок дар 

озмунҳои гуногун барои пур кардани ҷойҳои вакансионӣ ва ғайра истифода 

мешаванд. 

Хуллас, қайд мекунем, ки низоми омода кардани кадрҳои илмӣ-

омӯзгорӣ  дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбии кишвар нисбатан ба 

талаботи замона ҷавобгӯ нест. Аз ин рӯ, мувофиқи мақсад аст, ки дар ояндаи 

наздик қувваи худро ба бунёди донишгоҳҳо ҳамчун марказҳои асосии 

омӯзиш ва рушди нерӯи кадрии системаи таҳсилоти олӣ дар асоси 

донишгоҳҳои пешқадами кишвар равона созем. 

Таҷрибаи кишварҳои мутараққии хориҷӣ нишон медиҳад, ки дар тайёр 

кардани кадрҳои илмию омӯзгори танҳо ба донишгоҳҳои тадқиқотӣ дода 

мешавад. Онҳо омода намудани магистрантҳо ва докторантҳоро таъмин 

менамоянд. Қарори додани унвони илмӣ аз тарафи як гурӯҳ профессорҳо аз 

рӯи соҳаи диссертатсия қабул карда мешавад. Масалан, дар ИМА зиёда аз 

4000 коллеҷ ва донишгоҳҳо вуҷуд доранд, вале аз инҳо танҳо 260 донишгоҳ 

ҳақ доранд, ки кормандони илмӣ-омӯзгори барои барномаи докторӣ омода 

созанд. 
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Дар кишварҳои пешқадами аврупоӣ то ба наздикӣ системаҳои 

бисёрсоҳавӣ барои омодасозии кадрҳои илмӣ, ки аз рӯи анъанаҳои миллӣ ва 

мактабҳои илмӣ, ки дар шароити мушаххаси иҷтимоию иқтисодӣ таъсис 

ёфтаанд, фарқ мекарданд. Омода намудани кадрҳои илмӣ аз ҷониби 

муассисаҳои олии таълимӣ бо таҷрибаи беҳтарини ҷаҳонӣ, самтҳои нав дар 

соҳаи тадқиқоти илмӣ ва усулҳои инноватсионии таълим дар таҷрибаи 

таълимии онҳо ба роҳ монда шудаанд. Онҳо барои офаридани ғояҳои 

сермаҳсул ва самти довталабони дараҷаҳои илмӣ барои гузаронидани 

тадқиқоти асосӣ ва амалӣ шароити беҳтарро фароҳам меоранд. Дар доираи 

ин соҳа, донишгоҳҳои классикӣ, ки то соли 1992 сохта шудаанд ва дар 

муқоиса бо донишгоҳҳои нав, заминаи беҳтарини илмӣ доранд, асосан дар 

байни донишҷӯён маъмуланд. Масалан, дар Британияи Кабир ба ҳиссаи 14 

донишгоҳҳои бритонӣ, 50% ҳамаи хатмкунандагони барномаҳои докторӣ 

рост меоянд, ва қисми дуюми ҳайати донишҷӯён ба 115 донишгоҳ тақсим 

карда мешаванд.  

Ҳамин тариқ, донишгоҳҳои асосии Тоҷикистон, ки тадриҷан ба 

марказҳои тадқиқотӣ ҳаракат мекунанд, бояд дар фаъолияти худ дар амсилаи 

пешрафтаи чунин донишгоҳҳо бо дарназардошти хусусиятҳои миллӣ ва 

анъанаҳо такя кунанд. 

Ташкили донишгоҳҳои асосӣ (тадқиқотӣ) кори хеле мушкил аст, ки 

бисёр вақт ва маблағро талаб мекунад. Аммо бояд қайд кард, ки баъзе 

донишгоҳҳои ҷумҳуриявӣ (масалан, Донишгоҳи давлатии тиббии 

Тоҷикистон ба номи Абӯалӣ ибни Сино) дорои имконоти васеи тадқиқот 

мебошад ва дар ояндаи наздик метавонад ба тадриҷан устувории маркази 

тадқиқотии минтақавӣ (Осиёи Марказӣ) табдил ёбад. Барои таъсиси чунин 

марказ тавсия дода мешавад, хатмкунандагони худро аз ҷумлаи шаҳрвандони 

Ҳиндустон, Покистон, Афғонистон ва Эрон барои таҳсили онҳо дар соҳаи 

магистратура, ординатура ва докторантураи донишгоҳ идома доданро 

ҳавасманд намоянд, то ки ҳангоми бозгашт ба мамлакати худ онҳо дар 

ҷараёни муваффақ шудан ба мақсад - тадриҷан донишгоҳро ба маркази 
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таълимии минтақавӣ ва тадқиқотӣ табдил додан, ҳамчун пайванд иштирок 

кунанд. 

Дар асоси дар боло зикршуда, хулосабарорӣ кардан мумкин аст, ки: 

- барои татбиқи босамари барномаҳои таҳияшуда, пеш аз ҳама, 

захираҳо заруранд - кадрӣ, пас молиявӣ ва моддӣ; 

- захираҳо ҷузъи муҳими стратегияи рушди донишгоҳ мебошанд, ки ба 

таҳкими иқтидори кадрии худ нигаронида шудааст. 

Бинобар ин, дар банди минбаъдаи ин боб, мо зарурати таҳия ва 

таҳкими захираҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бо мақсади баланд 

бардоштани сатҳи истифодаи иқтидори кадрии  он пешниҳод намудем. 

 

3.2. Таҳияи низоми дохилидонишгоҳии рушди иқтидори кадрӣ 

 

Манбаи асосии захираҳои муассисаҳои таҳсилоти олии касбии муосир 

кадрҳои баландихтисос мебошад. Маҳз, мавҷудияти кадрҳои баландихтис, ки 

устувории бозории муассиса, муваффақияти фаъолияти он ва дурнамои 

мусоид барои рушди стратегиро муайян мекунад. Аз ин рӯ, кормандони 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ омили асосии рақобатпазирии онҳо 

ҳисобида мешаванд. 

Барномаи рушди иқтидори кадрии Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон дар асоси Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, Кодекси 

меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи 

маориф”, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи таҳсилоти олии касбӣ ва 

таҳсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимӣ”, санадҳои меъёрӣ ва 

Оинномаи донишгоҳ таҳия гардидааст.  

Барномаи рушди иқтидори кадрии Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон барои солҳои 2021–2030 (минбаъд - барнома) мутобиқи 

Стратегияи рушди муассисаи таълимии Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030, ки бо қарори Шӯрои олимони 

донишгоҳ аз 30.08.2019, №1 тасдиқ гардидааст, таҳия шудааст. 
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Дар барномаи рушди иқтидори кадрии Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон тавваҷҷӯҳи бештар ба сиёсати кадрии донишгоҳ равона 

гардидааст, ки дар расми 26 нишон дода шудааст. 

Сиёсати донишгоҳ оид ба рушди кормандон ба таври мушаххас ба 

нақша гирифтани кадрҳо, таҳияи чорабиниҳо оид ба ҳавасмандгардонии 

дастовардҳо, таъмини шароит барои рушди мунтазами касбӣ, тақсими дақиқи 

ваколат ва масъулият мебошад. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Расми 26. Масъалаҳои сиёсати кадрии донишгоҳ (аз тарафи муаллиф тартиб 

дода шудааст) 

 

Масъалаҳои сиёсати кадрии донишгоҳ дар нақшаи стратегии рушди 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон оварда шудааст: 

 Татбиқи низоми мақсадноки кор оид ба омада кардани кадрҳо, инчунин 

муҳайё сохтани шароити мусоид барои баланд бардоштани малакаи касбии 

омӯзгорон; 

 Гузаронидани баҳодиҳии мунтазам ва холисонаи иқтидори  меҳнатӣ ва 

касбии кормандон; 

Тањкими њавасмандии 

омўзгорон барои 

машѓул шудан ба 

фаъолияти илмї ва 

тањќиќотї ва баланд 

бардоштани малакаи 

касбии ЊИО тариќи 

баланд бардоштани 

музди мењнат 

Масъалаҳои сиёсати 

кадрии донишгоҳ 

Татбиќи низоми 

маќсадноки кор оид 

ба омада кардани 

кадрњо, инчунин 

муњайё сохтани 

шароити мусоид 

барои баланд 

бардоштани малакаи 

касбии омўзгорон 

Ташакули захирањои 

кадрї 

 

Гузаронидани 

баҳодиҳии мунтазам ва 

холисонаи иќтидори  

меҳнатӣ ва касбии 

кормандон 
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 Таҳкими ҳавасмандии омӯзгорон барои машғул шудан ба фаъолияти 

илмӣ ва таҳқиқотӣ ва баланд бардоштани малакаи касбии ҲИО тариқи 

баланд бардоштани музди меҳнат; 

 Ташакули захираҳои кадрӣ 

 Дар асоси нақшаи стратегии рушд санадҳои меъёрии ҳуқуқии дохилӣ 

таҳия карда шуда, афзалиятҳои сиёсати кадрӣ, принсипҳои истифодаи 

оқилонаи захираҳои инсонӣ ва такмили низоми музди меҳнати кормандон 

муайян гардидаанд. 

Дар шароити муосир зарурати таҳияи нуқтаи назари нав оид ба 

омодасозӣ ва баҳодиҳи ба  фаъолияти кадрҳо дар соҳаи таҳсилоти олӣ ба 

миён омадааст. Рушди босуръати илм ва технологияи инноватсионӣ дар 

назди ҳайати илмӣ-омӯзгорӣ талаботҳои навро пеш мегузорад. Айни замон, 

маҳдуд будани захираҳо истифодаи оқилонаи кадрҳо ва тақсим кардани 

вазифаҳо ва ваколатҳоро дар байни категорияҳои гуногуни мутахассисони 

донишгоҳ бо мақсади баланд бардоштани самаранокии фаъолияти  онҳо 

тақозо менамояд. 

Мушкилоти асосии захираҳо ё иқтидори кадрии донишгоҳ дар он аст, 

ки  синну соли миёнаи ҳайати профессорону – омӯзгорон дар давоми 20 соли 

охир боло рафта, қисми онҳо аз усулҳои инноватсионии таълим бархӯрдор 

нестанд. Дар навбати худ, ҷавонон барои машғӯл шудан ба фаъолияти илмӣ-

омӯзгорӣ ҳавасманд нестанд. 

Мақсади барномаи мазкур ташаккул ва рушди кадрҳои илмию 

омӯзгории рақопатпазирии донишгоҳ мебошад, ки тайёркунии 

мутахассисонро истифода аз усулҳои инноватсионӣ дар раванди таълим 

таъмин намояд. 

Ҳайати кадрӣ манбаи муҳими донишгоҳ ба шумор рафта, самаранокии 

кори, имконият ва дурнамои рушди онро муайян мекунад.Дар Донишгоҳ 

барномаҳои таълимии таҳсилоти олии зинаи 1-ум ва 2-юм, таҳсилоти 

баъдидипломӣ ва бозомӯзию такмили ихтисос ба роҳ монда шудааст. Ҳайати 
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кормандон бояд ҳамаи зинаи таҳсилро, ки дар донишгоҳ амалӣ карда 

мешаванд, таъмин намоянд.  

Талабот ба ҳайати кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ  дар 

талаботҳои аккредитатсионӣ, нишондиҳандаҳои самаранокии муассисаҳои 

таълимӣ, дар талаботҳо нисбати муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва дигар 

ҳуҷҷатҳои меъёрӣ муқарар гаштаанд.  

Ҳамин тавр, қисми асосии барномаи рушди иқтидори кадрӣ 

омодасозии кадрҳои баландихтисос - номзадҳо ва докторҳои илм ва мусоидат 

барои гирифтани унвонҳои илмиро дар бар мегирад.  

Таъминоти кадрии барномаҳои таълимӣ тибқи талаботи стандартҳои 

таълимӣ инчунин механизмҳои самараноки нақшагирии ба самтҳои 

афзалиятноки донишгоҳ равона шударо низ тақозо дорад.  

Барномаи рушди иқтидори кадрии дар донишгоҳ на танҳо ба таъмини 

тақозои ҷории донишгоҳ ба кадрҳо, балки ба таъмини рушди устувори 

донишгоҳ, ва рушди афзалиятҳое, ки Стратегияи рушдро муайян гардидаанд, 

равона карда шудааст.  

Вазифаҳои Барнома: 

 банақшагирии интихоби кадрҳо; 

 такмили ихтисоси мунтазами ҳамаи гурӯҳҳои кормандони донишгоҳ; 

 муайян кардани номзадҳо ба захираи кадрӣ; 

 мусоидат ба раванди омӯзгорон барои ноил шудан ба унвонҳои илмӣ; 

 такмили механизми ҳавасмандгардонии ҳайати илмӣ-омӯзгорӣ ва 

мутахассисони донишгоҳ; 

 ташкили низоми рушди касбият ва ба кор ҷалб намудани 

мутахассисони ояндадор; 

 ҷалби мутахассисони баландихтисос барои амалӣ намудани самтҳои 

афзалиятноки рушди донишгоҳ; 

 фиристодани кадрҳои ояндадор барои таҷрибаомӯзӣ дар муассисаҳои 

таълимии хориҷӣ дар доираи ҳамкориҳои байналмилалӣ; 
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 ҳамгироии ҳайати илмӣ-омӯзгорӣ бо сохторҳои соҳибкорӣ, фазои 

академӣ ва илмҳои соҳавӣ; 

 ҷалби мутахассисони баландихтисоси сохторҳои соҳибкорӣ ба 

фаъолияти омӯзгорӣ; 

 таъмини барномаҳои асосии таълимии донишгоҳ бо кадрҳои 

баландихтисос тибқи талаботи аккредитатсионӣ; 

Таҳлили иқтидори кадрӣ 

Таъминоти кадрии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон ба 

талаботи санадҳои меъёрии Вазорати маорифи ва илми Ҷумҳурии 

Тоҷикистон, хадамоти назорад дар соҳаи маориф мутобиқ аст ва ҳайати илмӣ 

– омӯзгории доимӣ ва сатҳи тахассуси онҳо имкон медиҳад, ки ҷараёни 

таълим дар стаҳи зарурӣ ба роҳ монда шавад.  

Тибқи талаботи санадҳои меъёрӣ дар донишгоҳ аттестатсияи тадриҷии 

роҳбарият ва мутахассисон барои мувофиқати онҳо ба вазифаҳои 

ишғолнамуда ва муқарар намудани категорияҳои тахасусӣ гузаронида 

мешавад. 

Дар донишгоҳ бояд ҳама сола захираи кадрҳо барои вазифаҳои 

роҳбарикунанда ва дурнамои захираҳои кадрӣ баррасӣ гардад.  Самтҳои 

асосии кор бо кадрҳои роҳбарикунанда ва захираи кадрҳои роҳбарӣ ташаккул 

ҳайати устувори роҳбарикунандаи донишгоҳ, интихоб ва ташаккули 

самараноки захираи кадрҳо мебошад. Барои интихоб ва ташаккули захираҳо 

барои вазифаҳои роҳбарикунанда дар донишгоҳ бояд комиссияи озмунӣ дар 

ҳайати 7 нафар таъсис дода шавад, ки номзадҳоро ба ҳайати захираи кадрҳои 

роҳбарикунанда шомил менамояд. 

Дар донишгоҳ татбиқи тадбирҳои пешбинишуда дар доираи давлатии 

муқовимат бар зидди коррупсия  идома дорад, ки он моҳи январи соли 2018 

аз ҷониби Шӯрои олимон тасдиқ гардид. Қабули кормандон вазифаҳои 

вобаста ба масъулияти молиявӣ ва моддӣ дошта, танҳо пас аз санҷиши 

номзадҳо ва мувофиқа комиссия амалӣ мегардад. Қабули кормандон ба 

вазифаҳои роҳбарикунанда, мутахассисон ва шахсони масъулияти моддӣ 
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дошта, танҳо пас аз шинос шудани онҳо ба  Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон 

«Дар бораи коррупсия» амалӣ карда мешавад. 

Ташаккули кадрҳои илмӣ - омӯзгорӣ тавассути омӯзиш дар зинаи  

магистратура, аспирантура ва докторантураи донишгоҳ ба роҳ монда 

мешавад. 

Интихоби ҳайати кадрҳои илмӣ - омӯзгорӣ дар асоси озмун амалӣ 

мегардад. Ишғоли вазифаҳои илмӣ - омӯзгорӣ дар донишгоҳ тибқи 

Низомнома оид ба ишғоли вазифаҳои ҳайати илмӣ - омӯзгорӣ сурат мегирад. 

Мақсади асосии интихоб ба вазифаҳои ҳайати илмӣ - омӯзгорӣ ба ҳисоб 

меравад, ки дорои дониш малакаи касбӣ ва дастовардҳои илм мебошанд ва 

қобилияти тайёр намудани мутахассисони баландихтисосро доранд.  

Ҷадвали 18.  

Ҳайати шумораи роҳбарикунандаи Донишгоҳи давлатии тиҷорати 

Тоҷикистон барои солҳои 2019-2020 

Номгӯи вазифаҳо 

Солҳои таҳсили 2019-2020  

Фарқият 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

+, - 

Ректор 1 1 1 1 1 1 1 - 

Муовинони ректор 4 4 4 4 4 4 3 1 

Деканҳо  4 4 4 4 4 4 4 - 

Муовинони декан 12 12 12 12 16 16 16 4 

Мудирони кафедраҳо 16 16 16 16 16 16 16 - 

Ҳамагӣ 37 37 37 37 37 41 40  
 

 

Ҳайати кадрии илмӣ-омӯзгории роҳбарикунандаи Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон аз 41 нафар иборат аст, аз он ҷумла: ректор – 1 нафар, 

муовинони ректор - 4 нафар, деканҳои факултет – 4 нафар, муовинони декан 

– 16 нафар ва мудирони кафедраҳо – 16 нафаро ташкил менамояд. Дар соли 

таҳсили 2017-2018 ҳайати роҳбарикунандаи донишгоҳ 4 нафар, ки аз онҳо 4 

нафар шумораи муовинони декан зиёд гардидаанд. 

Барои баланд бардоштани ҳайати тахасусӣ илмӣ - омӯзгорӣ донишгоҳ 

дар мувофиқа бо дурнамои  нақшаи панҷсолаи баланд бардоштани такмили 
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тахассус барои ҳар як соли таҳсил,  имкон медиҳад, ки давомнокии ҷараёни 

баланди тахасусии омӯзгоронро таъмин намояд. 

Дар донишгоҳ ҳама  сола барои баланд бардоштани малакаи касбии 

омӯзгорон ва соҳибтахасус гаштан, онҳоро барои гузаштан аз такмили 

ихтисос ба донишгоҳҳои дохилии мамлакат ва хориҷи кишвар аз ҷониби 

раёсати донишгоҳ сафарбар менамоянд.   

Ҷадвали 19.  

Маълумот оид ба курсҳои кӯтоҳмуддати бозомӯзӣ гузаштани омӯзгорони 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон барои солҳои 2013-2018 

 

 

Ҳамин тариқ, рушди иқтидори кадрӣ дар донишгоҳ қаноатманд 

ҳисобида шавад, аммо дар оянда таъмини мусбии иқтидори кадрии илмӣ низ 

дар донишгоҳ вуҷуд дорад. 

Мувофиқи натиҷаи пурсишҳои мудирони кафедраҳо, аксарияти онҳо 

боварӣ доранд, ки дар 5 соли наздик кадрҳои баланди тахасусӣ таъмин карда 

мешаванд, зеро имрӯзҳо дар донишгоҳ ду шӯрои бонуфӯз кор ва фаъолият 

карда истодаанд, ки ҳадафи онҳо таъмин намудани донишгоҳ бо кадрҳои 

баландихтисос ва унвондор мебошад. 

Барои ҳалли мушкилоти захираҳои кадри, роҳбарони илмӣ ва 

мудирони кафедраҳоро мебояд, ки омӯзиши донишҷӯёнро аз курси якуми 

оғоз намуда, ҳадафи он таёр намудани донишҷӯёни лаёқатманд барои таҳсил 

дар магистратура, аспирантура ва доктарантура, нависондани мақолаҳои 

№ 

 Бозомӯзӣ 

Соли таҳсили Шумора 
Бо % нисбат ба 

шумораи омӯзгорон 

1 2013-2014 23 9,3 

2 2014-2015 27 10,9 

3 2015-2016 40 15,6 

4 2016-2017 108 42,2 

5 2017-2018 126 50,8 

6 2018-2019 139 55,5 
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илмӣ дар ҳамбастагӣ, ҳавасманд намудан барои омӯзишҳои курсҳои иловагӣ 

ва ғайра омузонида шаванд.  

Кафедраҳои донишгоҳ барои  тайёр намудани захираҳои кадрӣ ва 

такмили баланди тахасусии омӯзгорон дар соҳаҳои зерин  корҳои назарас 

дошта бошанд:  

- роҳнамоии донишҷӯён ва магистрантҳо барои қабул ба магистратура, 

аспирантура; 

- маслиҳат додан ба донишҷӯён ва магистрантҳо оид ба масъалаҳои 

таълим дар магистратура, аспирантура, доктарантура ва кор дар муассисаҳои  

таҳсилоти олии касбӣ; 

- ҷалби донишҷӯён ба корҳои илмӣ ва таҳқиқотӣ: иҷрои мавзӯҳои илмӣ, 

иштирок дар конференсияҳои илмӣ, таҳияи якҷояи мақолаҳои илмӣ, 

омодасозии мақолаҳои донишҷӯён ба конфронсҳои илмӣ; 

- ҷалби донишҷӯён ба корҳои илмӣ дар кафедра. 

Таҳлили вазъи кадрҳо дар кафедраҳои донишгоҳ шаҳодат аз он 

медиҳад, ки дар ин соҳа як қатор тамоюлҳои манфие мавҷуд аст, ки барои 

рушди минбаъдаи таҳсилоти олӣ монеъ мегарданд: 

Якум ин ки синни миёнаи омӯзгорон босуръат меафзояд ва дар натиҷа 

принсипҳои идомаи таълим халалдор мегардад; 

Дуюм, дар натиҷаи паст гардидани мақому манзалати иҷтимоии 

омӯзгорон, ки музди миёнаи меҳнати ӯ аз музди меҳнати кормандони 

сохторҳои тиҷоратӣ камтар аст, ва шумораи омӯзгорони ҷавоне, ки ба 

донишгоҳҳо кор медароянд кам гардида истодааст; 

Сеюм, дар такмили ихтисоси омӯзгорон душвориҳо пайдо гардидаанд, 

зеро солҳои охир ҳаҷми маблағгузорӣ барои корҳои илмию тадқиқотӣ коҳиш 

ёфтааст.   

Барои рушди иқтидори кадрӣ дар донишгоҳ ва дар оянда дучори 

мушикили кадрии нашудан тадбирҳои зеринро амалӣ намудан зарур 

мебошад: 

- рӯйхати номзадҳо ба захираи кадрҳои донишгоҳ; 
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- омодасозӣ, интихоб ва ҷобаҷогузории захираи кадрҳо мутобиқи 

иқтидори эҷодии кормандон ва дурнамои рушди касбии онҳо; 

- навсозии системаи идоракунии кадрии дохилидонишгоҳи  дар асоси 

истифодаи технологияҳои муосири иттилоотӣ, аз ҷумла пешрафти касбӣ ва 

таъин кардани ҳайати кадрҳо барои ҷойҳои кории холӣ; 

- такмили системаи ҳавасмандгардонии кадрҳои илмӣ - омӯзгорӣ; 

- баланд бардоштани дараҷаи илмии  омӯзгороне, ки  дар донишгоҳ 

доимӣ ҳастанд ва дорои унвонҳои илмӣ мебошанд; 

- баланд бардоштани дараҷаи тахасусии омӯзгорое, ки барои 

таҷрибаомӯзи дар муассисаҳои таҳсилоти олии хориҷӣ таҳсилкардашуда; 

- коҳиш ёфтани синну соли миёнаи омӯзгорон аз ҳисоби зиёд шудани 

ҳиссаи муаллимони ҷавон; 

- зиёд намудани шумораи аспирантҳо ва дифоъ кардани рисолаҳои 

номзадӣ дар мӯхлати муайян; 

- зиёд шудани шумораи омӯзгороне, ки бо забони хориҷӣ сӯҳбат 

мекунанд ва онро дар фаъолияти касбӣ истифода мебаранд; 

- паст кардани хатарҳое, ки бо норасоии кормандони баландихтисос 

алоқаманданд. 
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3.3. Рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар 

шароити татбиқи технологияҳои рақамӣ 

 

Дар шароити муосир, ки иқтисодиёти ҷумҳурӣ ба роҳи инноватсионии 

рушд рў овардааст, аҳамияти иқтидори инноватсионии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ меафзояд. Донишҳои нави илмӣ ва кадрҳои 

баландихтисоси инноватсионӣ мавриди таваҷҷуҳи хосаи давлат қарор 

гирифтаанд. 

Донишгоҳҳо дар шароити имрўза нақши бисёрҷониба доранд, вале 

рукни асосии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бо кадрҳои дар 

сатҳи баланд тайёр кардашуда таъмин намудани иқтисодиёти инноватсионӣ 

ба шумор меравад. 

Ба сифати кадрҳои инноватсионӣ ҳайати илмию омўзгорӣ, олимони 

ҷавон, унвонҷўёни муассисаи таҳсилоти олӣ буда метавонанд, ки қобилияти 

тавлиди ғояҳои инноватсионӣ ва ҷорӣ намудани натиҷаҳои таҳқиқот ва 

коркардҳои илмиро дар бахши воқеии иқтисодиёт доранд ва барои 

дигаргунсозии инноватсионии фаъолияти худ талош меварзанд. 

Як қатор санадҳои асосии меъёрию ҳуқуқии давлатӣ зарурати таҳкими 

иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва фароҳам сохтани 

шароит барои таҷдиди самаранок ва ҷалб намудани кадрҳои илмӣ дар 

бахшҳои дорои технологияҳои олӣ ва илму маориф; таъмини мубодилаи 

илмии кадрҳо; баланд бардоштани сифати омодасозӣ ва истифодаи 

самараноки иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олиро барои ҳалли 

вазифаҳои воқеии рушди истеҳсолот танзим менамояд. 

Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ дар ҳалли масъалаҳои таъминоти 

кадрии соҳаҳои инноватсионӣ ба туфайли низоми таҳсилоти баъд аз МТОК 

(аспирантура, докторантура) нақши муҳим мебозанд. Тибқи омори соҳаи 

маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон дар солҳои 2017-2018 дар мамлакат 

миқдори докторҳо 686 ва номзадҳои илм 3853 нафарро ташкил медиҳад. Вале 

новобаста ба вуруди аспирантҳо ва докторантҳо ба бахши илм, коҳиши 
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тадриҷии миқдори докторҳо ва номзадҳои илм дар байни ҳайати илми 

омўзгорӣ ва ба ҳамон андоза миқдори рисолаҳои илмии (диссертатсияҳои) 

дифоъшуда мушоҳида карда мешавад. Дар робита ба ин, метавон хулоса 

кард, ки маҷмуан дар ҷумҳурӣ на танҳо масъалаи камбудии кадрҳои илмӣ ва 

инноватсионӣ дар Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ вуҷуд дорад, балки 

масъалаи «сифат»-и онҳо, яъне қобилияти муваффақона пеш бурдани илм 

низ ба миён омадааст. 

Дар шароити имрўза дар рушди иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ ва тайёр намудани кадрҳои илмию инноватсионӣ 

мушкилоти зеринро метавон мушоҳида кард: 

 коҳиши эътибори амалӣ гардонидани фаъолияти илмӣ дар Муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ ва мубодилаи кормандони илмӣ; 

 дараҷаи пасти ҷалби олимони ҷавон ба Муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ ва афзоиши ба дигар бахшҳои фаъолият рафтани кадрҳои 

инноватсионӣ; 

 норасоӣ нисбатан боло рафтани синну соли миёнаи ҳайати илмию 

омўзгорӣ ва дар натиҷа аз байн рафтани дониш, малакаю маҳорат ва 

таҷрибаи кадрҳои баландихтисос; 

 рушди нокифоя ва коҳиши миқдори мактабҳои пешқадами илмӣ; 

 мавҷуд набудани ҳамкории мутақобилаи самаранок дар байни 

корхонаҳои бахши воқеии иқтисодиёт ва муассисаҳои таҳсилоти олӣ;  

Мушкилоти аз фаъолияти илмию омўзгорӣ дур шудан ва рў 

гардонидани кадрҳои ҷавони инноватсиониро алоҳида бояд зикр намуд: 

 сатҳи пасти музди меҳнат; 

 масъалаи таъминот бо манзил (махсусан барои унвонҷўён аз шаҳрҳои 

дигар). 

 мавҷуд набудани дурнамои муайяни рушди касбият дар бахши илм; 

 сатҳи пасти табодули илмӣ ба ҳамкорони хориҷӣ; 

 дараҷаи пасти муҷаҳҳазгардонии ҷойи кор бо воситаҳои техникӣ; 
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Барқарор намудани раванди такрор-истеҳсолӣ, ҷалб ва мустаҳкам 

намудани онҳо дар бахши илм, пеш аз ҳама вазифаи афзалиятноки давлат бо 

мақсади беҳбуди фаъолияти инноватсионии муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ мебошад, ки ҳалли онҳо амалӣ намудани як қатор дигаргуниҳоро 

тақозо менамояд: ташкили ниҳодие чун маркази рушди иқтидори кадрӣ, 

маҷмааҳои таълимӣ-илмӣ-инноватсионӣ, маҷмааҳои таълимии (корпоративӣ) 

дар заминаи донишгоҳҳои пешқадам бо мақсади мувофиқагардонии раванди 

якҷоякунонии илму таҷриба тибқи фармоишҳои корхонаҳои бахши воқеии 

истеҳсолот, дастгирии мақсадноки мактабҳои илмии мавҷуда ва аз нав 

бавуҷудоянда ҳамчун ниҳодҳои мустақил, таҳияи низоми барномаи грантӣ ва 

мукофотии дастгирии унвонии гурўҳҳои илмӣ ва муҳақиққони алоҳидаи 

фаъол; сохтани низоми инфиродии грантӣ (идрорпулиҳо), ки дар асоси озмун 

пешниҳод карда мешаванд, фароҳам сохтани шароит барои рушди касбии 

кормандони илмӣ бо роҳи ворид намудани маҳдудиятҳои синнусолӣ дар 

ишғол кардани вазифаҳои маъмурӣ ва ҳуқуқи кор кардан дар муассисаҳои 

таълимӣ ва илмӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷетӣ (танҳо дар ҳолати ҷалби 

маблағгузории ғайрибуҷетии фаъолияти худ имконпазир аст), рушди низоми 

уфуқӣ ва амудии фаъолмандии кадрҳо: коромўзиҳо, даъвати мутахассисони 

шинохта, ҳамкориҳои байналмилалӣ, ташкили озмунҳо барои ишғоли 

вазифаҳои роҳбарии сохторҳо, рушди барномаи таҳлили ихтисос, таъмини 

ҳамкории донишгоҳҳо бо субъектҳои соҳибкорӣ ва мақомоти давлатӣ дар 

шакли кластери илмию таълимӣ, ки ба наздикшавии ҳадафҳои таълимӣ ва 

истеҳсолӣ, истифодаи самараноки иқтидори кадрӣ ва илмию техники 

минтақа мусоидат менамояд. 

Вале амалӣ намудани тадбирҳои дастгирии давлатӣ барои 

такрористеҳсоли самараноки кадрҳои инноватсионии Муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ нокифоя мебошад. 

Дар ин самт гузаронидани як қатор навсозиҳои дохилӣ дар муассисаи 

таҳсилоти олӣ, таҳияи сиёсати кадрии муассисаи таҳсилоти олӣ зарур 

мебошад. Ин навсозиҳо минбаъд барои мувофиқгардонии раванди такрор-
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истеҳсолии инноватсионӣ, ки қобилияти муҳайё сохтани муҳити 

инноватсионӣ дар кишвар, коркарди технологияҳои олӣ ва илмталабро 

доранд, имкон фароҳам меоварад: 

1. Ба роҳ мондани муносибатҳои дарозмўҳлати мутақобилан судманд дар 

байни муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва корхонаҳои саноатӣ оид ба самтҳои 

мухталифи тайёр намудани кадрҳо барои фаъолияти инноватсионӣ; 

гузаронидани семинарҳо, ташкили коромўзиҳои кўтоҳмуддат ва 

таҷрибаомўзиҳо барои донишҷўён, унвонҷўён, олимони ҷавон ва 

кормандони илмии муассисаҳои таҳсилоти олӣ дар корхонаҳои бахши 

воқеии иқтисодиёт; ҷалби мутахассисони варзидаи истеҳсолот барои 

ширкат дар раванди таълим ва такмили ихтисосии кормандони илмии 

Муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ. 

2. Зиёд намудани миқдори озмоишгоҳҳои илмӣ-таълимӣ ва марказҳои илмӣ-

таълимӣ, марказҳои истифодаи умумӣ, корхонаҳои хурди инноватсионӣ, 

барномаҳои махсуси муассисаҳои таҳсилоти олӣ оид ба ҷалби донишҷўён 

ва унвонҷўён дар фаъолияти амалии илмӣ ва инноватсионӣ. 

3. Ҳифз ва густариши таҷрибаи коромўзиҳо (аз ҷумла коромўзиҳои 

дарозмуддат) ва барномаҳои табодул барои донишҷўён ва муҳаққиқони 

ҷавон дар донишгоҳҳои пешқадами ватанӣ ва хориҷӣ. 

Нақшаи умумии ташкили раванди таёр намудани кадрҳои 

инноватсионӣ дар мток дар расми 27 пешниҳод карда шудааст. 
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Расми 27. Нақшаи консептуалии тайёр намудани кормандони илмӣ дар 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ   

 

Татбиқи тадбирҳои дар боло зикршуда, ҳам дар сатҳи давлат ва ҳам 

дар сатҳи муассисаҳои таҳсилоти олӣ, барои ноил гардидан ба натиҷаҳои 

мусбати зерини рушди кормандони илмӣ дар Муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ имкон фароҳам хоҳад овард: 

 такрористеҳсол ва ҷавонгардонии ҳайати кадрӣ аз ҳисоби ҷалб намудани 

ҷавонон ба фаъолияти инноватсионии донишгоҳҳо; 

 фаъолгардонии фаъолияти илмию таҳқиқотии Ҳайати илми омўзгорӣ, 

донишҷўён, унвонҷўён ва олимони ҷавон; 

 пайдоиши мактабҳои нав ва рушди мактабҳои мавҷуда; 

 баланд бардоштани сатҳи касбии Ҳайати илми омўзгорӣ ва кормандони 

илмии муассисаҳои таҳсилоти олӣ аз ҳисоби ҳамкорӣ бо корхонаҳои 

бахши воқеии иқтисодиёт ва табодули таҷриба бо ҳамкорони ватанӣ ва 

ҳориҷӣ; 

Супориши давлатї оид ба тайёр намудани 
мутахассисон барои иќтисодиёти 

инноватсионї 

Муносибати салоњиятнок: 

тањияи салоњиятњои амалї ва 

тањќиќотии мутахассисоне, 

ки ќобилияти тавлиди 

мањсулоти инноватсиониро 

доранд. 

Супоришњои њадафманд 

ба кадрњои инновасионї 

барои бахши воќеии 

иќтисодиёт ва пардохти 

маблаѓи он. 

Кадрњои 

инноватсионии МТОК 

Мутахассисони баландихтисос, ки барои 

фаъолияти инноватсионї тайёр карда 

мешаванд. 
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 тайёр намудани кадрҳои баландихтисоси ҷавобгў ба равияҳои муосири 

рушди иқтисодиёти инноватсионӣ; 

 имконияти ба даст овардани супоришҳо барои иҷро кардани мавзўъҳои 

таҳқиқоти илмӣ ва коркардҳои инноватсионӣ, ҳамчунин тайёр намудани 

кормандони илмӣ барои бахши воқеии иқтисодиёт; 

 баланд бардоштани самаранокии фаъолияти бахши аспирантура ва 

доктарантура. 
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ХУЛОСА 

 

А) Натиҷаҳои асосии илмии диссертатсия 
 

1. Дар шароити муосир тамоюли назаррас дар бозори хизматрасониҳои 

таълимии низоми таҳсилоти олӣ тадриҷан пурзӯр гаштани сатҳи рақобат ба 

ҳисоб меравад. ки он муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро водор месозад, ки 

барои тақкими мавқеи худ дар бозори мазкур ва тайёр кардани 

мутахассисони ба тақозои бозори меҳнат ҷавобгӯ иқтидори мавҷудаи худро 

самаранок истифода баранд ва барои рушди он тадбирҳои судманд андешанд 

[1-М]. 

2. Дар диссертатсия қайд гардидааст, ки унсури муҳимтарини низоми 

таҳсилоти олии касбӣ, ки ҳамаи унсурҳои захиравии дигари он, инчунин 

сатҳи тайёр кардани мутахассисонро муайян мекунад, кадрҳои илмию 

омӯзгорӣ ба ҳисоб мераванд, ки қисми асосии онро ҳайати профессорону 

омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбии ҷумҳурӣ ташкил медиҳад. 

Хусусан, самаранокии фаъолияти муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва 

сатҳи рақобатпазирии онҳо дар бозори хизматрасониҳои таълимӣ, аз сифат ва 

миқдори иқтидори кадрӣ вобаста мебошад [2-М]. 

3. Дар асоси баррасии нуқтаҳои назари илмию методологии гуногун 

оид ба таърифи мафҳумҳои «нерӯи корӣ», «захираҳои меҳнатӣ», «иқтидори 

меҳнатӣ» ва «сармояи инсонӣ” ва дигар категорияҳои ба онҳо наздик дар 

бозори хизматрасониҳои таълимӣ мавриди таҳқиқу баррасӣ қарор дода, 

иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ҳамчун қобилияти 

маҷмӯи захираҳои инсонӣ барои таъмини ноил шудан ба ҳадафҳои муҳими 

илмӣ ва таълимии он муқаррар гардидааст. Ба андешаи муаллиф, иқтидори 

кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ на фақат тайёрии ҳайати илмию 

омӯзгоронро ба иҷрои вазифаҳои рӯзмарраи худ, балки маҷмӯи имкониятҳои 

онҳоро низ дар ояндаи дарозмӯҳлат бо дарназардошти тахассуси илмию 
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омӯзгорӣ, дараҷаи ҳавасмандӣ, таҷрибаи амалӣ ва серҳаракатии касбӣ 

инъикос мекунад [7-М]. 

4. Хусусиятҳои ташаккул ва рушди иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ мавриди омӯзиш қарор дода шуда, принсипҳо ва 

марҳилаҳои асосии ташаккул ва истифодаи самаранокии онҳо муқаррар 

гардидаанд. Ба сифати принсипҳои асосӣ муаллиф мутобиқати интихоб ва 

ҷобаҷогузории кадрҳо бо миссия ва мақсади донишгоҳ, фароҳам сохтани 

имкониятҳои баробар барои рушд, риояи меъёрҳои қонунгузории меҳнатӣ ва 

рушди иҷтимоӣ, рушди салоҳияти касбии кормандони донишгоҳ, раванди 

бефосила ва муттасили омодасозии кадрҳо ва захираи кадрҳо, татбиқи 

имкониятҳои табодули академии байналмилалӣ ва ғайраро муайян 

намудааст. Дар навбати худ раванди ташаккул ва истифодаи кадрҳо 

марҳилаҳои зеринро дар бар мегирад: банақшагирии талабот ё эҳтиёҷот ба 

захираҳои кадрӣ, интихоби кадрҳо, мутобиқшавии кадрҳо, такмили ихтисоси 

кормандон, аттестатсияи кормандон [4-М]. 

5. Дар диссертатсия маҷмӯи нишондиҳандаҳое, ки ҷанбаҳои миқдорӣ 

ва сифатии рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва 

тамоюлҳои тағйирёбии онро ифода мекунанд, асоснок шуда, бо 

дарназардошти он ва тавсифи муқоисавии методикаҳои мавҷуда, назари 

муаллиф оид ба усул ва зинаҳои асосии арзёбии иқтидори кадрии 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбиро пешниҳод гардидааст. Маҳз тавсифи 

миқдорӣ ва сифатии иқтидори кадрӣ дар маҷмӯъ имкон медиҳад, ки вазъи 

воқеии иқтидори илмию таълимии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ арзёбӣ 

гардад [2-М]. 

6. Дар асоси таҳлили комплексии бозори хизматрасониҳои таълимӣ дар 

зинаи таҳсилоти олии касбии Ҷумҳурии Тоҷикистон, тамоюли рушди он 

муайян карда шудаанд. Қайд гардидааст, ки  дар низоми таҳсилоти олии 

кишвар дар давраи таҳлилшаванда як қатор равандҳои мусбат, аз ҷумла 

афзоиши назарраси миқдори муассисаҳои таҳсилоти олӣ ва шумораи 

донишҷӯён; диверсификатсияи таркиб ва сохтори муассисаҳои таҳсилоти олӣ 
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ва манбаъҳои маблағгузории онҳо; ташаккули заминаи ҳуқуқӣ ва меъёрии 

нав ва такмили минбаъдаи он; нигаронида шудани низоми таҳсилоти олӣ ба 

стандартҳои байналмилалии фаъолияти таълимӣ ба миён омаданд. Дар 

қатори равандҳои мусбати зикршуда ҳамчунин зуҳуроти манфӣ дар низоми 

таҳсилоти олии ҷумҳурӣ муайян карда шудааст, ки зери таъсири омилҳои 

вобаста ба сифати ҳайати кормандон, сатҳи тахассуси хатмкардагон ва 

маҳдудияти захираҳои молиявию заминаи моддию техникии муассисаҳои 

таълимӣ ба миён омадаанд [5-М]. 

7. Дар диссертатсия вазъи воқеии иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ бо истифода аз нишондиҳандаҳои зерин арзёбӣ 

гаштааст: таносуби шумораи омӯзгоронит дорои дараҷаи илмӣ ва бе дараҷаи 

илмӣ; миқдори қиёсии докторҳои илм, профессорон дар теъдоди умумии 

омӯзгороне, ки дараҷаю унвонҳои илмӣ доранд; сохтори синнусолии 

шумораи ҳайати илмию омӯзгорӣ бо мақсади ташкили захираҳо барои 

тадриҷан иваз намудани омӯзгороне, ки ба синни нафақа расидаанд; cохтори 

шумораи омӯзгорон аз рӯи собиқаи кори илмию омӯзгорӣ; вазни қиёсии 

шумораи омӯзгорон дар шумораи умумии кормандони муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ; таносуби шумораи ҳайати илмию омӯзгорӣ ва 

кормандони таълимию ёрирасон; зариби ҷойивазунӣ ва доимияти кадрҳои 

илмию омӯзгорӣ; зариби навсозии кадрҳои илмию омӯзгорӣ [1-М]. 

8. Дар асоси гузаронидани пурсиши сотсиологии ҳайати илмию 

омӯзгории Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон омилҳои асосии ба 

рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таъсиррасон 

ошкор карда шуданд: андозаи музди меҳнати кормандон, заминаи моддию 

техникӣ ва иттилоотии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, такмили ихтисоси 

ҳайати илмию омӯзгорӣ ва дигар категорияҳои кормандон ва ғайра [2-М]. 

Б) Тавсияҳо оид ба истифодаи амалии натиҷаҳо 

1. Дар қисмати тавсиявии диссертатсия қайд шудааст, ки дар шароити 

муосири рушди рақобат дар бозори хизматрасонии таълимӣ таҳияи 
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стратегияи рушди муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, ки ба инкишоф ва 

таҳкими иқтидори кадрии онҳо нигаронида шудааст, аҳамияти махсус дорад. 

Дар робита ба ин дар диссертатсия зинаҳои асосии таҳияи стратегияи рушди 

донишгоҳ ва иқтидори кадрии он асоснок гардида, тарҳи он пешниҳод 

шудааст [3-М]. 

2. Модели пешниҳодшудаи рушди иқтидори кадрии муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ бояд барои ҳалли масъалаҳои зерин мусоидат намояд: 

таъмини сатҳи баланди масъулияти ҳайати илмию омӯзгорӣ дар асоси 

такмили мунтазами дониш, малакаҳо, маҳорати омӯзгорӣ; навсозии сохторӣ-

функсионалии кадрҳои илмию омӯзгорӣ дар заминаи ҷорӣ намудани 

барномаҳои нав  ва самти таҳқиқоти илмӣ; истифодаи васеи технологияҳои 

муосири иттилоотию коммуникатсионӣ дар раванди таълим ва корҳои илмию 

таҳқиқотӣ; инкишофи қобилияти ҳайати илмию омӯзгорӣ, ки ба ҷорӣ 

намудани инноватсияҳо ва технологияҳои нави таълимӣ бо дарназардошти 

талаботи тағйирёбии хизматрасонии таълимӣ ва бозори меҳнат равона 

шудаанд [1-М]. 

3. Ба андешаи муаллифи диссертатсия, нақши асосӣ дар татбиқи 

модели консептуалии рушди муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба Шӯрои 

ҳамоҳангсозӣ ва ё машварартӣ оид ба рушди иқтидори кадрӣ тааллуқ дорад, 

зеро таҳлили сохтори ташкилии идоракунии муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ нишон медиҳад, ки тақсими ваколат ва масъулият оид ба амалӣ 

функсияи идоракунӣ ва рушди кормандон ба таври мушаххас муайян 

нашуда, бахши кор бо кадрҳо бештар ба масъалаҳои ҳуҷҷатнигорӣ ва 

расмиёт машғул аст. Ба кори Шӯрои ҳамоҳангсозӣ бояд кормандони 

маъмурии роҳбарикунандаи дохилии муассисаи таълимӣ (ректор, муовинони 

ректор, сардорони раёсатҳо, деканҳо, мудирони кафедраҳо) ва коршиносони 

мустақил (ассотсиатсияи хатмкунан-дагон, намояндагони сохторҳои 

тиҷоратӣ, созмонҳои байналмилалӣ, мушовирон ва ғайра) ҷалб карда шаванд 

[5-М]. 
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4. Дар доираи модели рушди иқтидори кадрии муассисаи таҳсилоти 

олии касбӣ яке аз самтҳои асосӣ татбиқи кори мунтазам оид ба интихоби 

кадрҳо ва ташаккули захираҳои кадрӣ ба ҳисоб меравад. Дар раванди 

ташаккули захираи кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ зарур аст, ки 

сатҳи кофии зудҳаракатӣ, фаъолияти зеҳнӣ, саломатии ҷисмонӣ ва руҳии 

онҳо таъмин карда шавад ва қобилияти зудтар ба шароити нави меҳнат 

мутобиқ шуданро пайдо намоянд. Ташаккули чунин захираҳо имкон 

медиҳад, ки сиёсати кадрии муассисаи таълимӣ ба таври самаранок таҳия ва 

татбиқ гардад [2-М]. 

5. Аз ҷониби муаллиф тавсияҳо оид ба таҳияи низоми 

дохилидонишгоҳии рушди иқтидори кадрӣ дар мисоли Донишгоҳи давлатии 

тиҷорати Тоҷикистон пешниҳод шудааст. Дар доираи он самтҳои асосии 

рушди иқтидори кадрии донишгоҳ то соли 2030 пешниҳод шудааст, ки 

ҳадафи асосии он ташаккул ва рушди кадрҳои илмию омӯзгории 

рақобатпазир мебошад, ки тайёркунии мутахассисон ва кадрҳои илмиро бо 

истифода аз усулҳои инноватсионӣ таъмин намояд [8-М]. 

6. Дар диссертатсия ба масъалаи навсозии ҳайати илмии илмию 

омӯзгории муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ таваҷҷуҳи махсус равона карда 

шуда, тавсияву пешниҳодҳо оид ба истифодаи самараноки иқтидори илмию 

таҳқиқотии олимону омӯзгорони собиқадор бо роҳи таъсиси ниҳоди устодӣ 

ва инчунин ҷалби ҳарчӣ бештари ҷавонони лаёқатманд ба фаъолияти илмию 

омӯзгорӣ асоснок гардидаанд [3-М]. 

7. Самти муҳими рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии 

касбӣ ва суръат бахшидани раванди навсозии кадрӣ ҷалби мутахассисони 

ҷавон ба корҳои илмию таҳқиқотӣ мебошад, ки барои амалӣ намудани он 

андешидани тадбирҳои зарурии зерин ба мақсад мувофиқ аст: ҷалби 

мутахассисони ҷавон ба зинаи магистратура ва докторантура; саривақт 

гузаронидани омӯзгорони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ аз такмили 

ихтисос ва таъмини онҳо дар курсҳои кӯтоҳмуддати омӯзишӣ; ҳавасманд 

намудани хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ба давом 
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додани таҳсил  дар аспирантура ва докторантура ва машғул гардидан ба 

фаъолияти илмию омӯзгорӣ; саривақт ҷалб намудани омӯзгорони ҷавон 

барои иваз намудани омӯзгороне, ки ба синни нафақа расидаанд; муҳайё 

намудани шароити мусоид барои баланд бардоштани сатҳи ихтисоси 

омӯзгорон ва таҷрибаомӯзии онҳо дар дохил ва хориҷии кишвар; баланд 

бардоштани сатҳи музди меҳнат дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ [3-

М]. 

8. Дар рисола асоснок карда шудааст, ки дар шароити рақамикунонии 

соҳаҳои гуногуни иқтисодиву иҷтимоии ҷумҳурӣ, кадрҳои илмиву омӯзгории 

муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ бояд дорои салоҳиятҳои нави 

инноватсиониву рақамӣ бошанд, зеро рушди бесобиқа ва босуръати 

технологияҳои нав аз худ намудан ва дар амал истифода бурда тавонистани  

донишҳои замонавӣ ва дастоварду кашфиётҳоро тақоҳо менамояд. Ин 

вазифаи муҳимро бо роҳи ташкили комплексҳои таълимию илмӣ ва 

истеҳсолӣ дар заминаи муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ, тақкими 

робитаҳои муассисаҳои таълимӣ бо сохторҳои тиҷоратӣ, дастгирии 

ҳадафноки мактабҳои илмӣ, рушди барномаҳои такмили ихтисос дар самти 

истифодаи технологияҳои иттилоотию коммуникатсионӣ дар раванди 

таълиму таҳқиқот, амалӣ намудани лоиҳаҳои гузаштани коромӯзии ҳайати 

илмию омӯзгорӣ дар истеҳсолот ва ғайра ҳал кардан мумкин аст [1-М]. 
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Замимаи 1 

Пурсишнома 

оид ба муайян намудани рушди иқтидори кадрии 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 
 

Ҳамкорони муҳтарам! 

Барои  арзёбии иқтидори кадрии донишгоҳ  дар доираи таҳқиқоти илмӣ 

«Рушди иқтидори кадрии муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ» ҷавобҳои 

Шумо хеле муҳим мебошанд. Пур кардани саволнома осон аст: саволро 

хонед ва рақами ба андешаи Шумо мувофиқро хат кашед. Пурсиш ниҳонӣ 

сурат мегирад, ному насаб талаб карда намешавад. Натиҷаҳои пурсиш танҳо 

пас аз коркарди компютерӣ барои арзёбии иқтидори кадрии донишгоҳ 

истифода мешаванд. 
 
 

1. Шумо ба маҳорати касбии омӯзгорони донишгоҳ чӣ гуна баҳо 

медиҳед? 

1. хеле баланд 

2. баланд 

3. миёна 

4. қаноатбахш 

5. ғайриқаноатбахш 

 2. Кадом омилҳо ба сифати фаъолияти касбии омӯзгорони донишгоҳ 

таъсир мерасонанд? 

1. музди меҳнат 

2. таъмини моддию техникии донишгоҳ 

3. низоми такмили ихтисос 

4. назорати қатъии интизоми меҳнат ва раванди таълим 

5. омилҳои дигар (номбар кунед)______________________________ 

3. Дар куҷо Шумо бештар потенсиали худро ҳамчун шахсият нишон дода 

метавонед?  

(яке аз интихобҳоро қайд) 
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1. фаъолияти касбӣ 

2. таҳсил 

3. машғулият, фаъолияти мустақилона, эҷодиёти илмӣ, варзиш 

4. оила 

5. муносибат бо ҳамкорон ва рафиқон 

6. фаъолияти ҷамъиятӣ 

7. дигар соҳа (муайян кунед):   

4. Муваффақияти касбӣ, ба андешаи Шумо аз чӣ вобаста аст:                               

(Шумо метавонед на бештар аз 2 ё 3 ҷавобро интихоб намоед) 

1. иродаи қавӣ 

2. меҳнатдӯст, қобилияти кордонӣ 

3. захираи моддӣ доштан 

4. маълумоти бонуфуз доштан 

5. қобилият доштан 

6. забонҳои хориҷиро хуб донистан 

7. таҷрибаи касбӣ, маҳорат 

8.  салоҳияти баланд доштан 

9.  кӯмаки роҳбарият 

10.  имконият барои баланд бардоштани такмили ихтисос 

11.  дастгирии хешовандони бонуфуз 

12.  солимии ҷисмонӣ ва рӯҳӣ 

13. дигар (муайян кунед):_______________________________________  

5. Сабаби ҳавасманд набудани хатмкунандагони лаёқатманди донишгоҳ 

ба фаъолияти илмию омӯзгорӣ дар чист? 

1. паст будани мақому обрӯи касби омӯзгор ва олим дар ҷомеа 

2. дараҷаи пасти музди меҳнат 

3. душвории фаъолияти илмию омӯзгорӣ 

4. дастнорас будани манзил ва вуҷуд надоштани имконият барои дар оянда 

харидани он дар пойтахт 

5. сабабҳои дигар (номбар кунед)________________________________ 
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6.  Шумо дурнамои рушди донишгоҳро дар ояндаи наздик чӣ гуна баҳо 

медиҳед? 

1. дар ояндаи наздик донишгоҳ дар байни дигар МТОК яке аз зинаҳои 

пешоҳангро ишғол мекунад. 

2. дар ояндаи наздик дар донишгоҳ ягон чизи муҳим рух намедиҳад 

3. дар ояндаи наздик мо бадттар шудани вазъи худро ҳис мекунем 

4. барои баҳо додан мушкилӣ мекашам 

8. Шумо ба шароиту имкониятҳои такмили ихтисоси омӯзгорони 

донишгоҳ чӣ гуна баҳо медиҳед? 

1. хеле баланд 

2. баланд 

3. миёна 

4. қаноатбахш 

5.  ғайриқаноатбахш 

           9. Оё шумо аз касб ва вазифаатон қаноатманд ҳастед? 

1. қаноатмандам аз касб ва фаъолият  

2. касб – бале, вазифа – не 

3. касб – не, вазифа – бале 

4. қаноатманд нестам на аз касб ва на аз фаъолият 

5. барои баҳо додан мушкили мекашам 

9. Агар шумо имконияти бозгардондаи вақтро медоштед, боз барои кор 

кардан ба донишгоҳ меомадед?  

1. бале 

2. не 

10. Барои беҳтар намудани сифати кори хеш омӯзгорони донишгоҳ пеш 

аз ҳама чӣ бояд кунанд? (ба як ё ду вариант ишора намоед) 

1. аз худ намудани технологияҳои муосир  

2. донистани забонҳои хориҷӣ 

3. иштирок дар корҳои илми – тадқиқотӣ  

4. қобилияти истифодабарии натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ дар раванди таълим  
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5. қобилияти истифодаи таҷрибаи ватанию хориҷӣ 

6. баланд бардоштани ихтисоси умумии касбӣ ва омӯзгорӣ 

7. дигар (муайян намудан):____________________________________ 

8.   ҷавоб додан душвор аст 

11. Бо кадом роҳу воситаҳо мутахассиси ҷавонро барои фаъолият дар 

донишгоҳ ҷалб кардан мумкин аст? (метавонед якчанд интихоби 

муҳимро қайд кунед) 

1. доштани ҳисси ифтихор барои кор кардан дар донишгоҳ___ 

2. эҷод намудани фазои мусоид дар байни коллектив_____ 

3. барои эҷодиёти илмӣ муҳайё намудани шароити корӣ_____ 

4. заминаи тадқиқоти озмоиширо муҳайё намудан______ 

5. таъмини имкониятҳои рисолаҳои номзадӣ____  

6. муҳайё сохтани шароити зист_____ 

7. бо завқи баланд таваҷҷӯҳ намудан ба симои донишгоҳ____ 

8.  бо мукофотҳои давлатӣ сарфароз гардонидани кормандон_____ 

9. дигар (муайян намудан):_____________________________________ 

10. ҷавоб додан душвор аст___ 

12. Кадоме аз шаклҳои зерини тайёр кардани кадрҳои илмию омӯзгорӣ 

самаранок дониста мешаванд? 

1. курсҳои кӯтоҳмӯҳлати тайёр кардани омӯзгорон 

2. магистратура 

3. аспирантура 

4. шаклҳои дигар (номбар кунед)___________________________ 

13. Оё Шумо аз музди меҳнати худ қаноатманд ҳастед ва чӣ гуна он ба 

саҳми меҳнатии шумо алоқаманд аст? 

1. аз музди меҳнатам қаноатманд ҳастам ва ба саҳми меҳнатии ман 

мувофиқат мекунад  

2. ман музди миёна мегирам ва фикр мекунам, ки кори ман сазовори музди 

бештар аст 
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3. музди меҳнат маро қаноатманд намекунад, ман фикр мекунам, ки кори ман  

4. беадолатона баҳогузорӣ карда мешавад. 

 
 

14.  Афзалиятҳои асосии фаъолияти мудири кафедра кадомҳоянд? Аввал 

ӯ бояд чӣ кор кунад, пас чӣ бояд кард ва ба чӣ бояд камтар аҳамият 

диҳад? 

(рақамҳоро муқобили ҳар як амал тавре гузоред, ки 1 ба он 

мувофиқат кунад, ки ба назари шумо аввал  муҳимтарин ва зарурӣ 

аст, 2 - дар дуюм ва ғайра.) 

Тартиби 

(рақамр

о ворид 

кунед) 

 таҳияи стратегияи рушд барои кафедра   

 ташкили раванди таълим, назорат аз болои ҳама намудҳои 

раванди таълимӣ  

 

 муҳайё сохтани шароити мусоид дар кафедра барои донишҷӯён 

ва таъмини мувафақиятҳои касби омӯзгорон дар кафедра 

 

 ташкили истифодаи усул ва воситаҳои омӯзгорӣ, таъмини 

раванди босифати таълим, дар раванди таълим истифода намудан аз 

технологияҳои муосир 

 

 ҳавасманд намудани омӯзгорон барои ташкил намудани фанҳои 

нав ва навиштани китобҳои дарсӣ марбути ихтисосҳои кафедра  

 

 ҳалли масъалаҳои моддию-техникӣ фаъолияти кафедра   

 ҷалби омӯзгорони болаёқат барои кор дар кафедра   

 ҷалби мутахассисони ҷавон ба кафедра ва гузаронидани онҳо аз 

такмили ихтисос барои баланд  бардоштани маҳорати касби илмӣ 

дар оянда  

 

 дар сатҳи хуб ба роҳ мондани кори кафедра дар калектив   

 дигар вазифаҳо (муайян кунед):  
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15.  Омӯзгори мактаби олӣ бояд дорои чӣ гуна сифатҳои асосии 

шахсӣ бошад? 3 варианти ҷавобро интихоб кунед) 

1. поквиҷдонӣ 

2. боодобӣ 

3. ҷиддият 

4. қобилияти дастгирӣ намудани донишҷӯён 

5. ботамкинӣ 

6. гӯш карда тавонистан 

7. сифатҳои дигар 

16. Пешниҳодҳои Шумо дар бораи таҳкими иқтидори кадрии 

донишгоҳ  

_____________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Замимаи 2 

Пурсишнома 

оид ба муайян намудани рушди иқтидори кадрии 

Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон 

барои мудирони кафедраҳои донишгоҳҳо 

 

1. Бо омӯзгорони штатӣ таъмин будани кафедра (бо%)______% 

 

2.Чанд фоизи омӯзгорони кафедра дараҷаи илмӣ доранд? (бо%)   

______% 
 

3. Чанд фоизи омӯзгорони кафедра дар 5 соли охир дар курсҳои 

такмили ихтисос кардаанд? 

1. То 20% 

2. 21-40% 

3. 41-60% 

4. 61-80% 

5. 81-100% 
 

4. Чанд фоизи омӯзгорон дар ҷараёни таълим аз воситаҳои 

иттилоотию коммуникатсионии замонавӣ истифода мебаранд? 

1. То 20% 

2.21-40% 

3.41-60% 

4.61-80% 

5.81-100% 

5. Чанд фоизи фанҳои махсуси кафедра бо кадрҳои баландихтисос 

таъминанд? 

1.То 20% 

2.21-40% 

3.41-60% 

4.61-80% 
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5.81-100% 

6. Чанд фоизи ҳайати кадрии кафедра ба нав кардан ниёз дорад? 

1.То 20% 

2.21-40% 

3.41-60% 

4.61-80% 

5.81-100% 
 

7. Пешниҳодҳои Шумо дар бораи таҳкими иқтидори кадрии 

донишгоҳ  

______________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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БАРНОМАИ ЧОРАБИНИҲОИ РУШДИ КАДРӢ 
 

чорабиниҳои амалишавандаи барномаи рушди иқтидори кадрии Донишгоҳи давлатии тиҷорати Тоҷикистон барои 

солҳои 2021-2030 
Номгуи чорабиниҳо  Муҳлати иҷро  Масъул (Иҷрокунанда) 

 

1 2 3 

1. Ҳайати ҳамаи кафедраҳои донишгоҳ бо омӯзгорони дорои дараҷаи 

илмӣ ва унвонҳо на камтар аз 50% шумораи умумии онҳо, аз ҷумла 

ҳайати омӯзгорони дорои унвони докторӣ - на камтар аз 5% 

 

соли 2021  

Мудирони кафедраҳо 

2. Барои обективона баҳо додани фаъолияти ҳайати илмӣ-омузгорӣ 

бояд аттестасия гузаронида шавад. 

Ҳадди ақал як 

маротиба дар се сол 

Раёсати кадрҳо ва мудирони 

кафедраҳо 

3. Таъмини иҷроиши нақшаи дурнамои ҳайати профессорону-

омузгорони донишгоҳ 

Ҳадди ақал як 

маротиба дар 5 сол 

Раёсати кадрҳо, шуъбаи 

робитаҳои байналмилалӣ, 

мудирони кафедраҳо  

4. Дастгири намудани сатҳи мақолаҳои чопшуд бо миқдор ва сифати 

кори номзадҳо ва докторони илм дар мувофиқа бо талаботи 

Комиссияи олии атестатсионии назди Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон бо мақсади  имкониятҳои роҳбарони илмии аспирантон ва 

унвонҷуён  

Ҳар сол  Мудирони кафедраҳо, шуъбаи 

аспирантура, магистратура ва 

доктарантура 

5. Таъмини омӯзиши мақсадноки кормандони илмии балндтахасус 

тавассути аспирантура, доктарантура ва унвонҷуён мувофиқи 

талаботи пешниҳодгаридида  

Дар мувофиқа бо 

пешниҳод  

Мудирони кафедраҳо, шуъбаи 

аспирантура, магистратура ва 

доктарантура 
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1 2 3 

6. Таъмини пешбурди таҷрибаомӯзи дар МТОК – ҳамкорон (аз ҷумла 

хориҷиён)  дар самтҳои афзалиятноки рушд (дар соҳаи омӯзиш ва 

таҳқиқотҳои илмӣ) омӯзгорони ҷавон 5% (то 40 сола)  

Ҳар сол Шуъбаи робитаҳои 

байналмилалӣ 

7. Ҳама сола баланд бардоштани сатҳи забондонӣ омӯзгорон  на 

камтар аз 20% 

Ҳар сол Шуъбаи робитаҳои 

байналмилалӣ, мудирони 

кафедраҳо 

8. Таъмини иштироки ҳайати  профессорону-омӯзгорон дар корҳои 

илмии таҳқиқотӣ  

Ҳар сол Мудирони кафедраҳо 

9. Гузаронидани пурраи захираи кадрҳо, аз ҷумла мутахассисони 

баландихтисос. Таҳияи барномаи корӣ бо захираи кадрҳо 

2021  Раёсати кадрҳо 

10. Аз навсозии тамоми сатҳи захираҳои  роҳбарикунандаи кадрӣ, бо 

дарназардошти натиҷаи амалии корҳо.  

Дар ҳолатҳои 

зарурӣ 

Раёсати кадрҳо, муовинони 

ректор, роҳбарони сохторҳои 

гуногун 

11.  Гузаронидани таҳлили маълумотҳо дар бораи шуғлҳои 

хатмкунандагон, дар захираҳои ояндадори кадрӣ  

Ҳар сол то ба синни 

30 сола  

Садорати факултетҳо, мудирони 

кафедраҳо, раёсати кадрҳо  

12.  Бо мақсади дуруст ба роҳ мондани кори мутахассисон, такрори 

вазифаҳо дар байни воҳидҳои сохтории донишгоҳ 

2021 сол Ректорат, раёсати сифат ва 

шуъбаи сифат 

13. Муайян кардани механизми таъмини кадрҳои илмии 

баландихтисос ва мутахассисони ҷавон дар донишгоҳ, аз ҷумла 

андешидани тадбирҳои ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ кормандон дар соҳаи 

Доимӣ раёсати кадрҳо, ҳамкории 

иттифоқи касаба  
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1 2 3 

илмию инноватсионӣ (таъмини манзил, ташкили имтиёзҳо ва 

пардохтҳои иловагӣ, расонидани кӯмаки моддӣ ба мутахассисони нав 

ва ғайра) 

14.  Мустаҳкам гардони мутахассисони ҷавон ба мутахассисони 

баландихтисос бо мақсади рушди ҳаматарафа ва амиқи малакаҳои 

касбӣ, рушди принсипҳои маниторинги ва ҷорӣ кардани таҷрибаи 

пешқадам бо мутахассисони ҷавон 

2022 сол Мудирони кафедраҳо, роҳбарони 

сохторҳои гуногун,  

раёсати кадрҳо  

15. Гузаронидани фазои таҳқиқоти психологияи иҷтимоӣ дар 

сохторҳо,   вайрон намудани  иҷроиш ва интизоми ҷамъиятӣ меҳнатӣ 

Доимӣ Ректор, раёсати кадрҳо 

16. Таъмини назорати вазъи меҳнатӣ, иҷрои интизомҳои ҷамъиятӣ бо 

қабули чораҳои қатъи барои беҳтар кардани корҳои гузаронидашуда.  

Доимӣ раёсати кадрҳо 

 


