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МУАССИСАИ  ДАВЛАТИИ «ПАЖӮҲИШГОҲИ 

ИЛМӣ ТАДҚИҚОТИИ ФАРҲАНГ  ВА  ИТТИЛООТ» 

І. Муқаррароти умумӣ 

1.1. Муассисаи давлатии “Пажӯҳишгоҳи илмӣ тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот” – 
и Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси Қарори Ҳукумати 
Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 08.04.1997, таҳти № 2/22  таъсис дода  шудааст.  
Мувофиқи қисми 1 Кодекси Граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Қарори 
Ҳукумати   Ҷумҳурии Тоҷикистон  аз 11 марти соли 2000 аз  нав  ба қайд  гирифта 
шуд. 

- Мутобиқи Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 28. 12. 06, № 604 дар бораи 
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон “Пажӯҳишгоҳи илмӣ тадқиқотии 
фарҳанг ва иттилоот” (минбаъд Пажӯҳишгоҳ) муассисаи системаи Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон буда, инчунин ба Шӯрои ҳамоҳангсозии корҳои 
илмӣ-тадқиқотии Академияи илмҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон  шомил мебошад. 

            1.2. Шакли ташкилӣ-ҳуқуқии Пажӯҳишгоҳ дар асоси талаботи моддаи 132 
Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамчун муассиса муайян карда 
шудааст. 

1.3. Фаъолияти Пажӯҳишгоҳ дар асоси нақшаҳои солона ва дурнамои корҳои 
илмӣ-тадқиқотӣ, ки аз ҷониби ҷаласаи ҳайати мушовараи Вазорати фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ гардидаанд, ба амал бароварда мешавад. 

1.4. Пажӯҳишгоҳ дар фаъолияти худ Конститутсияи (Сарқонуни) Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи фарҳанг» ва қонунҳои 
дигари Ҷумҳурии Тоҷикистон, фармонҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
қарор ва фармоишҳои Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Низомномаи Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, қарорҳои ҷаласаи ҳайати мушовараи Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон, дастурҳои Академияи илмҳои Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ва Оинномаи мазкурро ба роҳбарӣ мегирад. 

Пажӯҳишгоҳ мӯҳри доирашакл бо сабти номи пурраи худ (бо забони давлатӣ ва 
русӣ) ва нишони давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро дошта, қолабҳо, варақаҳо бо 
сабти ном, аломати махсуси худ ва воситаҳои дигари муайянсозии зоҳириро доро 
мебошад. 

1.5. Номи пурраи Пажӯҳишгоҳ  бо забони тоҷикӣ - Муассисаи давлатии 
“Пажӯҳишгоҳи илмӣ тадқиқотии фарҳанг ва иттилоот” – и Вазорати фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикистон: 



-  номи ихтисоршуда бо забони тоҷикӣ - МД ПИТФИ ВФ ҶТ 

- номи пурра бо забони русӣ: - Государственное учреждение «Научно 
исследовательский институт культури и информации» - Министерства културы 
Республики Таджикистан; 

-  номи ихтисоршуда бо забони русӣ - ГУ НИИКИ МК РТ 

1.6. Суроғаи Пажӯҳишгоҳ: 734018,  ш. Душанбе,  кӯчаи Н. Қарабоев, 17 

 ІІ. Мақсад ва вазифаҳои Пажӯҳишгоҳ 

2.1. Мақсади асосии фаъолияти Пажӯҳишгоҳ такмил ва тадбиқи сиёсати 
фарҳангии Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, вусъат додани корҳои илмӣ-
тадқиқотӣ доир ба фарҳанг, тайёр кардани кадрҳои баландихтисоси илмӣ дар 
соҳаҳои мухталифи фарҳанг мебошад. 

2.2. Вазифаҳои асосии Пажӯҳишгоҳ иборатанд аз: 

            - тадқиқӣ самтҳои муҳимтарини бунёдӣ дар соҳаи фарҳанг ва ба даст 
овардани натиҷаҳои илмие, ки барои рушди фарҳанг аҳамияти муҳим дошта, ба 
рушди иҷтимоӣ- иқтисодӣ ва маънавии ҷомеа мусоидат менамоянд; 

            - таҳияи тавсияҳои илмӣ барои истифодаи натиҷаҳои татқиқотҳои илмӣ 
дар соҳаҳои фарҳангу ҳунар ва иттилоот; 

            - омӯзиш ва ҷамъбасти дастовардҳои илмии ҷаҳонӣ дар соҳаи  фарҳанг ва 
иттилоот, мусоидат ба истифодаи мукаммали онҳо; 

            - таҳияи пешниҳодот, нақшаҳои дурнамо, консепсияҳо, барномаҳо оид ба 
рушди соҳаҳои гуногуни фарҳанг ва иттилоот; 

            - тарбияи кадрҳои илмии дорои ихтисоси фарҳангшиносӣ, санъатшиносӣ, 
китобшиносӣ, китобхонашиносӣ, библиографияшиносӣ, мусиқишиносӣ, 
театршиносӣ, осорхонашиносӣ, бойгоншиносӣ, фароғатшиносӣ ва сиркшиносӣ 
барои дарёфти унвонҳо ва дараҷаҳои илмӣ; 

          - таълим ва тайёрнамоии унвонҷӯён, аспирантон, докторантони ватанву 
хориҷӣ дар соҳаҳои гуногуни фарҳангу ҳунар ва иттилоот; 

            - гузаронидани курсҳои такмили ихтисос ва бозомӯзии кормандони соҳаи 
фарҳанги ҶТ; 

            - такмили шаклҳои ташкил ва ҳамоҳангсозии тадқиқоти илмӣ. 



Пажӯҳишгоҳ рушди сифати баланди тадқиқотҳои илмӣ ва ба даст овардани 
натиҷаҳои илмиеро, ки дар сатҳи дастовардҳои ҷаҳонӣ қарор доранд, таъмин 
менамояд. 

2.3. Ҳамаи навъҳои фаъолияти зикргардида мутобиқи қонунгузории 
амалкунандаи ҶТ амалӣ карда мешаванд. Ҷамъият ба фаъолиятҳои ҷудогонаи 
дигаре, ки мутобиқи қонунҳои махсус танзим мешаванд, дар сурати гирифтани 
иҷозатномаи махсус (литсензия) машғул шуда метавонад. 

2.4. Барои иҷрои вазифаҳои ба зиммааш гузошташуда Пажӯҳишгоҳ: 

            -  тибқи нақшаи тасдиқшуда тадқиқоти бунёдӣ ва амалӣ анҷом медиҳад; 

            - якҷоя бо вазоратҳо, идораҳо ва муассисаҳо роҷеъ ба истифодаи натиҷаҳои 
ба даст омада, дар соҳаҳои гуногуни фарҳангу ҳунар ва рушди фарҳанги ҷомеа 
чораҳо меандешад; 

            - мунтазам мавзӯҳои илмиро тибқи ниёзҳои ҷомеа баррасӣ намуда, барои 
сари вақт қатъ намудани кор оиди мавзӯҳои камаҳамият чораҳо меандешад ва дар 
мувофиқа бо Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон дар сохтори Пажӯҳишгоҳ 
дигаргуниҳо ворид менамояд; 

            - фаъолияти худро дар асоси пешниҳодоти олимон ва Шӯрои илмӣ доир ба 
проблемаҳои дахлдор бо истифодаи дастовардҳои илмии ватанӣ ва ҷаҳонӣ ба роҳ 
мемонад; 

            - пажӯҳишҳои илмиро дар соҳаи фарҳанг ҳамоҳанг сохта, ба муассисаҳои 
илмиву мактабҳои олӣ дар пешбурди тадқиқоти илмӣ ва тайёр намудани кадрҳои 
илмӣ, тибқи равияҳои илмии Пажӯҳишгоҳ ёрӣ мерасонад; 

            - шаклҳои гуногуни фаъолияти илмӣ - методии олимонро истифода ва 
тақвият медиҳад: озмуни корҳои илмӣ (лоиҳаҳо, дархостҳо, дастурҳои илмӣ) 
гузаронида, аз рӯи натиҷаи озмун иҷроиши корҳои илмӣ-тадқиқотиро ташкил 
менамояд; 

            - оид ба масъалаҳои гуногуни илмӣ мубоҳисаҳои илмӣ, конфронсҳо, 
машваратҳо, семинарҳо ва мизҳои мудаввар ташкил менамояд; 

            -  маводро аз рӯи натиҷаҳои таҳқиқ ба нашр ҳозир менамояд; 

            - таблиғоти донишҳои илмиро ба роҳ монда, дар бораи тадқиқотҳои 
Пажӯҳишгоҳ ва натиҷаи онҳо иттилоот медиҳад; 

            - тибқи муқаррароти мавҷуда, иҷрои корҳои муштаракро ба муассисаҳои 
илмӣ, мактабҳои олии ҷумҳурӣ ва шахсони алоҳида таъмин менамояд, дараҷаи 
пешрафти илмро дар кишварҳои хориҷӣ меомӯзад, бо муассисаҳои илмӣ ва 



олимони алоҳидаи мамлакатҳои хориҷӣ мубодилаи иттилоот ва равобити 
илмиро ба роҳ мемонад; 

            - ҳифзи ҳуқуқи муаллиф ва манфиатҳои илмӣ, давлатӣ ва муаллифии 
татқиқотҳоеро, ки дар Пажӯҳишгоҳ анҷом ёфтаанд, ба роҳ монда, саривақт дида 
баромадан ва амалӣ намудани натиҷаҳои татқиқотҳои илмӣ ва пешниҳодҳои 
муфидро таъмин менамояд; 

            - барои гирифтани иҷозатномаҳои хориҷӣ ё фурӯши онҳо оид ба 
тадқиқотҳои илмии бунёдӣ таклифҳо пешниҳод менамояд; 

2.5. Маблағҳои фонди ҳавасмандии моддии муассиса дар асоси сметаи 
Пажӯҳишгоҳ истифода бурда шуда, лоиҳаи смета, маблағи фондҳои мазкур 
тавассути  қарори якҷояи маъмурият ва иттифоқи касаба тасдиқ мешаванд; 

2.6. Пажӯҳишгоҳ тибқи муқаррарот корҳои илмӣ-тадқиқотии дар ҷараён бударо 
номнавис намуда, иттилооти илмӣ-амалӣ ва гузоришро роҷеъ ба корҳои 
анҷомёбанда омода ва ба мақомоти иттилоотӣ пешниҳод менамояд, истифодаи 
саривақтӣ ва мукаммали маводи илмӣ иттилоотро дар фаъолияти хеш таъмин 
менамояд; 

2.7. Пажӯҳишгоҳ сохтмон, навсозӣ ва инчунин таъмири асосии фондҳои асосиро 
ба амал мебарорад; 

2.8. Пажӯҳишгоҳ ҳисобу гузоришот, муҳосибот, фаъолиятҳои дигари амаливу 
омориро пеш мебарад; 

2.9. Пажӯҳишгоҳ барои кори сермаҳсулу самараноки кормандонаш шароит 
муҳайё месозад, онҳоро дар фаъолияти эҷодӣ, ҷустуҷӯи илмӣ ҳаматарафа 
дастгирӣ менамояд ва дар асоси тартиби муқарраршуда аттестатсияи кормандони 
Пажӯҳишгоҳро мегузаронад. Инчунин, Пажӯҳишгоҳ барои ишғоли ҷойҳои холии 
шӯъбаҳои худ ба тариқи таблиғот дар саҳифаҳои матбуоти даврӣ озмунҳо 
баргузор менамояд; 

2.10. Пажӯҳишгоҳ риояи қонунгузорӣ роҷеъ ба меҳнат, қоидаҳо ва меъёрҳои 
ҳифзи меҳнат, бехатарии техникӣ, беҳдошти истеҳсолӣ, суғуртаи давлатиро 
таъмин менамояд, риояи интизоми меҳнатиро таъмин намуда, пайваста ташкили 
меҳнатро такмил медиҳад; 

2.11. Барои ба таври мунтазам беҳтар намудани шароити манзилӣ маданиву - 
маишии кормандон, мусоидат менамояд; 

2.12. Баҳодиҳии фаъолияти илмӣ ва илмӣ - методии Пажӯҳишгоҳ тибқи тартиби 
муайяншуда аз ҷониби мақомоти болоӣ сурат мегирад. 

ІІІ. Сохтори Пажӯҳишгоҳ  



3.1. Сохтори Пажӯҳишгоҳ тибқи самтҳои асосии тадқиқ ва маъмурияти 
Пажӯҳишгоҳ муайян ва такмил дода шуда, бо пешниҳоди директор аз ҷониби 
ҳайати мушовараи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад. 

Воҳидҳои сохтории Пажӯҳишгоҳро Маъмурият, Шӯъбаҳо, Маркази иттилоотӣ, 
Маркази пажӯҳишҳои экспедитсионӣ, Маркази бозомӯзӣ ва такмили ихтисоси 
кормандони соҳаҳои фарҳанг, Бойгонӣ, Китобхона ва Чопхона ташкил медиҳанд. 

Пажӯҳишгоҳ тадқиқотҳои илмӣ ва амалиро анҷом медиҳад, методология ва тарзу 
усули тадқиқоти илмиро таҳия намуда, онро такмил медиҳад; таҳия ва ташаккули 
соҳаҳои дахлдори илмро таъмин намуда, кадрҳои баландихтисосро тайёр 
менамояд. 

Барои иҷрои барнома ва лоиҳаҳои ҳадафнок, супориш ва фармоишоти алоҳида 
дар Пажӯҳишгоҳ бо мувофиқаи ҳайати мушовараи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии 
Тоҷикистон ҳайатҳои кории муваққатӣ ба сифати воҳидҳои сохтории муваққатӣ 
ташкил карда мешаванд. 

Миқдори умумии ҳайатҳои кории муваққатӣ бо назардошти супоришҳои ҷаласаи 
ҳайати мушовараи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон муайян мегарданд. 

3.2. Барои таъмини фаъолияти илмии Пажӯҳишгоҳ метавонанд воҳидҳои илмии 
ёридиҳанда ва истеҳсолӣ ташкил намояд. 

3.3. Барои амалӣ намудани самтҳои нави тадқиқотӣ ва барномаҳои комплексии 
мақсаднок Пажӯҳишгоҳ пешниҳоди худро ба ҳайати мушовараи Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод ва роҷеъ ба ташкил намудани 
ҳайатҳои корҳои илмии байниидоравӣ ё дар бораи иштироки Пажӯҳишгоҳ дар 
ҳайати кори муваққатӣ, ки дар дигар вазорату идораҳо таъсис шудаанд, 
намояндагӣ менамояд. 

3.4. Пажӯҳишгоҳ метавонад тибқи тартиби ҳамоҳангии илмӣ бо ҳамроҳии 
муассисаҳои дигари илмӣ-тадқиқотӣ, муассисаҳои олии таълимӣ ва дигар 
мақомотҳо ҳайатҳои кории муваққатии илмӣ, ки барои ҳалли вазифаҳои 
мушаххаси илмӣ, гузаронидани ташхиси фаъолияти соҳаҳои гуногуни фарҳанг ва 
ҳалли дигар масоили фарҳангие, ки пешбинӣ шудаанд, гурӯҳҳои корӣ таъсис 
диҳад. Фаъолияти ҳайатҳои кории муваққатии илмӣ дар заминаи Пажӯҳишгоҳ ва 
ё дар заминаи ташкилоти супоришгар дар асоси қарордоди мутобиқ ба 
қонунгузории амалкунанда сурат мегирад. 

ІV.  Ҳуқуқҳои Пажӯҳишгоҳ 

4.1. Ҳуқуқҳои Пажӯҳишгоҳ аз ҷониби директор тибқи тақсими вазифаҳо аз 
тарафи дигар ашхоси вазифадор ва дар мавридҳое, ки қонунгузории амалкунанда 
пешбинӣ менамояд, дар якҷоягӣ бо мувофиқа ё бо иштироки коллективи меҳнатӣ 
ва иттифоқи касаба ба амал бароварда мешавад. 



4.2. Пажӯҳишгоҳ: 

    -   бо дарназардошти вазифаҳои рушди иҷтимоӣ-иқтисодии ҷумҳурӣ, дурнамои 
самтҳои асосии фаъолияти илмӣ-тадқиқии Пажӯҳишгоҳ бо иштироки васеи 
кормандони Пажӯҳишгоҳ лоиҳаҳои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, таҷрибавӣ ва 
истифодаи дастовардҳои илмиро дар соҳаи фарҳангу ҳунар, иттилоот, соҳаҳои 
дигари ҳаёти фарҳангӣ, нақшаҳои тайёр намудани кадрҳои илмӣ, таъминоти 
моддӣ-техникӣ ва молиявии корҳои ба нақша гирифта, инчунин лоиҳаи навро 
таҳия намояд; 

- нақшаи мукаммали солонаи корҳои илмӣ-тадқиқотии Пажӯҳишгоҳро таҳия 
намуда, тасдиқ менамояд, ки дар он вазифаҳои барномавӣ ва супоришӣ ба назар 
гирифта мешавад; дар ҳудуди ҳаҷми тасдиқгардидаи хароҷот ва фонди музди 
меҳнат тибқи нақшаи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ тақсим менамояд; 

- бо мувофиқаи ҳайати мушовараи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 
лоиҳаи нақшаҳои ҳамкориҳои илмии байналмилалӣ ва ба сафарҳои илмӣ 
фиристодани олимонро ба кишварҳои хориҷа таҳия мекунад; 

- номзадҳоро барои сафар ба хориҷӣ кишвар пешниҳод менамояд; барномаҳо ва 
вазифаҳои илмиро дар асоси барномаҳои фурсатҳои илмӣ дар хориҷ аз кишварро 
тасдиқ менамояд; 

-  дар танзими ҳуҷҷатҳои кормандони ба хориҷа сафаркунанда ширкат меварзад; 

- ҳисоботҳоро аз натиҷаи равобити илмии байналмилалӣ мешунавад; барномаҳо 
ва пешниҳодро роҷеъ ба ҳайати кумитаҳои ташкилӣ доир ба тайёр кардан ва 
гузаронидани конфронсҳои илмии байналмилалӣ, машваратҳо ва симпозиумҳо, 
ки Пажӯҳишгоҳ баргузор месозад, таҳия менамояд. 

- ба ҳайати мушовараи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон нақшаҳои 
солона ва дарозмуддати эҳтиёҷот ба мутахассисони ҷавони дорои маълумоти 
олиро пешниҳод менамояд; 

- лоиҳаи нақшаҳои солона ва дарозмуддати қабул ба аспирантура, докторантура 
ва нақшаҳои фиристодан ба аспирантураи мақсаднок ба тақсимоти ашхосе, ки 
аспирантураро бидуни кор дар истеҳсолот хатм кардаанд, мусоидат мекунад. Ба 
Шӯъбаи илм ва муассисаҳои таълимии Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон 
роҷеъ ба масоили зикргардида ҳисобот пешниҳод менамояд; 

- нақшаҳои дар амал ҷорӣ намудани натиҷаҳои тадқиқоти илмӣ, нақшаҳои 
ташаккули иҷтимоии коллективи меҳнатӣ, инчунин дигар ҳуҷҷату асноди 
барномавӣ, ки тибқи қонунгузории амалкунанда ва қарорҳои мақомоти болоӣ 
пешбинӣ шудаанд, кор карда баромада, тасдиқ менамояд; фаъолияти фарҳангӣ-
иқтисодӣ ва фарҳангӣ-фароғатиро ба роҳ мемонад; фондҳоро (хазинаҳоро) таъсис 
медиҳад; 



- лоиҳа ва барномаи фаъолияти нашрии Пажӯҳишгоҳро таҳия ва ба Вазорати 
фарҳанг баҳри тасдиқ пешниҳод менамояд. 

- бо назардошти муқаррароти мавҷуда, дар назди Пажӯҳишгоҳ нашрия, матбаа 
таъсис медиҳад ва осори илмӣ, маҷмӯаи мақолаҳо, дигар маводҳои таҳияшударо 
ба табъ мерасонад; 

- аз рӯи талаботи давр ва имкониятҳои мавҷуда, дар назди Пажӯҳишгоҳ метавонад 
давраҳои бозомӯзии кормандони соҳаи фарҳанг ва марказҳои машваратӣ созмон 
диҳад. 

4.3. Ҳуқуқҳо дар соҳаи молия 

Пажӯҳишгоҳ: 

- дар ҳудуди барои Пажӯҳишгоҳ таъингаштаи ҳаҷми умумии маблағгузорӣ, ҳаҷми 
хароҷотро барои ҳар як моддаи смета муайян намуда, сметаро бо ворид кардани 
маблағгузории мақсадноки ҳайатҳои кории муваққатии илмӣ, тасдиқ менамояд; 

- сметаро барои нигоҳдории дастгоҳи идорӣ дар ҳаҷми таъиншудаи хароҷот таҳия 
ва тасдиқ менамояд; 

- дар ҳудуди хароҷоти сметаи масрафшуда метавонад хароҷотро барои харидории 
таҷҳизот ва мавод барои пажӯҳишҳои илмӣ биафзояд; 

- бо шахсони ҳуқуқӣ ва воқеӣ барои иҷрои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, инчунин 
тарбияи мутахассисони баландихтисоси дорои унвони илмӣ аз рӯи соҳаҳои 
гуногуни фарҳанг, ҳунар ва иттилоот шартнома мебандад, маблағе, ки дар асоси 
ин шартномаҳо барои иҷрои корҳо тибқи суратхароҷоти шартномавӣ ба даст 
омадааст, сарф менамоянд; 

- тибқи қонунгузории амалкунанда, қисми маблағи ба даст омадаро барои 
ташкил намудани фонди рушди Пажӯҳишгоҳ, инчунин ба даромади буҷа 
мегузаронад; 

- дар асоси қонунҳои амалкунанда, бо мувофиқаи супоришгар маблағ/нарху 
тариф ва қиматӣ/нархҳои корҳо (хидматҳо), ки аз ҷониби мақомоти болоӣ 
тасдиқи онҳо шарт нест, муайян ва таъин менамояд; 

V.  Идоракунии Пажӯҳишгоҳ 

- Пажӯҳишгоҳ бо тартиби муқарраркардаи Низомномаи Вазорати фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикистон дар фаъолияти худ бевосита ба Вазорати фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикистон тобеъ мебошад. 



- Директори Пажӯҳишгоҳи фарҳанг ва иттилоот муддати панҷ сол интихоб шуда, 
аз тарафи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ мегардад. 

- Директор доир ба тамоми тарафҳои фаъолияти Пажӯҳишгоҳ масъул ва ҷавобгар 
мебошад. 

5.1. Салоҳияти директори Пажӯҳишгоҳ 

- роҳбариро аз болои кори Пажӯҳишгоҳ амалӣ намуда, қарорҳои Шӯрои илмӣ ва 
маҷлиси умумии коллективи меҳнатии муассисаро дар ҳаёт тадбиқ намуда, 
мудирияти илмиро роҳандозӣ мекунад, риояи қонунҳо ва интизоми меҳнатиро 
дар фаъолияти Пажӯҳишгоҳ таъмин менамояд; 

- ба таҳияи лоиҳаҳои нақшаи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ, барномаи тайёр намудани 
кадрҳои илмӣ, маблағгузорӣ, таъминоти моддӣ-техникӣ, нақшаи чопи асарҳои 
илмӣ ва дигар нақшаҳо роҳбарӣ менамояд, лоиҳаҳои нақшаҳоро барои тасдиқ 
намудан тибқи тартиби муқарраргардида пешниҳод менамояд, нақшаи солонаи 
корҳои илмӣ-тадқиқотии Пажӯҳишгоҳро тасдиқ менамояд; 

- ҷадвали сметаро дар ҳудуди нишондиҳандаҳое, ки аз ҷониби Вазорати фарҳанги 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудаанд, тасдиқ менамояд; 

- Пажӯҳишгоҳро дар назди ташкилотҳои давлатӣ ва ғайридавлатии дохиливу 
хориҷӣ муаррифӣ намояд, оид ба самтҳои асосии фаъолияти он маълумоти саҳеҳ 
диҳад; 

- назоратро оид ба иҷроиши нақшаи корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ва дигар нақшаю 
супоришҳоро таъмин менамояд; 

- ҳамоҳангсозии фаъолияти илмии Пажӯҳишгоҳ бо дигар муассисаҳоро ташкил 
мекунад; 

- ҳайати кории Пажӯҳишгоҳро бо назардошти мувозинати кормандони 
соҳибтаҷриба ва ҷавон, аз нуқтаи назари илмӣ мукаммал мегардонад, ташаббуси 
эҷодии кормандони илмиро дастгирӣ менамояд, барои ҳавасмандгардонии 
маънавӣ ва моддии фаъолияти илмӣ чораҳо меандешад, баҳри тайёр намудани 
кадрҳои баладихтисос шароит фароҳам меоварад, ба ашхосе, ки барои такмили 
ихтисоси худ машғул мешаванд, ҳаматарафа кӯмак мерасонад; 

- дар асоси тартиби муқарраршуда ҳисоботро роҷеъ ба натиҷаҳои фаъолияти 
илмӣ, илмӣ-тадқиқотии Пажӯҳишгоҳ, натиҷаҳои дар амал татбиқ намудани 
тадқиқоти анҷомёфта ва дигар ҳисоботи муқарраршударо пешниҳод менамояд; 

- ба фаъолияти Шӯрои илмии Пажӯҳишгоҳ роҳбарӣ менамояд; 



- бо корҳо роҷеъ ба робитаҳои байналмилалии илмии Пажӯҳишгоҳ роҳбарӣ 
намуда, тибқи тартиби муқарраршуда аз номи Пажӯҳишгоҳ робитаҳоро бо 
муассисаҳои илмии хориҷа ба роҳ мемонад; 

- дар назди коллективи Пажӯҳишгоҳ роҷеъ ба иҷроиши шартномаи коллективӣ  
гузориш медиҳад; 

5.2. Директори Пажӯҳишгоҳ ҳуқуқ дорад: 

- дар асоси қонунҳои амалкунанда кормандони Пажӯҳишгоҳро ба кор қабул 
кунад, аз як вазифа ба вазифаи дигар гузаронад ва аз кор озод намояд, инчунин 
кормандони Пажӯҳишгоҳро барои кор ба коллективҳои муваққатии илмӣ - 
сафарӣ фиристад; 

- барои ишғол намудани ҷойҳои озоди вазифаҳои мудирони шӯъбаҳо, бахшҳо ва 
кормандон озмун гузаронад, қарори Шӯрои илмиро роҷеъ ба натиҷаҳои озмун 
тасдиқ намояд, оид ба натиҷаҳои корҳои комиссияи аттестатсионӣ қарор қабул 
кунад; 

- натиҷаҳои озмунро доир ба қабул ба аспирантура, докторантура ва аттестатсияи 
мунтазами аспирантҳоро тасдиқ намояд. Тибқи тартиби муқарраргардида ба 
нақшаи қабул ба аспирантура ва докторантура аз рӯи ихтисосҳое, ки аз рӯи онҳо 
қабул ба аспирантура ва докторантура сурат мегирад, тағйирот ворид созад; 

- тибқи қонунҳои амалкунанда кормандони Пажӯҳишгоҳро барои сифати 
баланди таҳқиқӣ илмӣ, иҷроиши намунавии вазифаҳои меҳнатӣ, навоварӣ дар 
кор ва дигар комёбиҳо ҳавасманд намояд; 

- тибқи тартиби муқарраршуда нисбати кормандони Пажӯҳишгоҳ танбеҳ ва 
ташвиқи интизомиро татбиқ намояд; 

- дар асоси нақшаи корҳои илмӣ-тадқиқотии Пажӯҳишгоҳ, нақшаҳои корҳои 
илмӣ-тадқиқотии шӯъбаҳо, воҳидҳо ва гурӯҳҳои тадқиқотиро тасдиқ намояд; 

- Пажӯҳишгоҳро дар мақомоти роҳбарикунандаи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии 
Тоҷикистон, дар муассисаҳои давлатӣ, инчунин дар ташкилотҳои ҷамъиятӣ 
намояндагӣ намояд, дар ҳалли масъалаҳои тақсимоти захираҳои штати молиявӣ 
ва моддӣ – техникӣ, ки Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон анҷом медиҳад, 
иштирок намояд; 

- аз номи Пажӯҳишгоҳ дар муассисоти фарҳангӣ, нишастҳои матбуотӣ, 
конфронсу семинарҳое, ки ҷанбаи фарҳангӣ доранд, иштирок намуда баромад 
кунад, инчунин ба ашхоси ҷудогона барои иҷрои корҳои маъмурӣ, молиявӣ, 
хоҷагӣ супориш диҳад; 



- тибқи қонунгузории амалкунанда дар ҳудуди маблағи умумии хароҷоти барои 
корҳои илмӣ-тадқиқотӣ ҷудошуда, аз васоили нақдӣ ва дигар воситаҳои моддии 
Пажӯҳишгоҳ ихтиёрдорӣ намояд; 

- барои иҷрои корҳои илмӣ-тадқиқотӣ аз ҷониби Пажӯҳишгоҳ, ки мутобиқи 
тахассусу равияи корҳои илмӣ-тадқиқотии Пажӯҳишгоҳ мебошанд, шартномаҳо 
бандад; 

- аз тамоми ҳуқуқҳое, ки тавассути Оинномаи мазкур ба ӯ дода мешаванд, 
истифода намояд ва дар доираи ҳуқуқҳои барояш додашуда, бе ваколатномаи 
махсус истифода намояд, фармонҳои Пажӯҳишгоҳро содир намояд, ваколатнома 
диҳад, аз ҷумла бо ҳуқуқи додани он ба шахси сеюм. 

5.2.1. Муовинони директор оид ба корҳои илмӣ бо пешниҳоди директори 
Пажӯҳишгоҳ дар Шӯрои олимон тавассути овоздиҳии пинҳонӣ интихоб карда 
шуда, дар мувофиқа бо Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи 
Вазири фарҳанг ба кор тасдиқ карда мешавад. Дар сурати ҳозир набудани 
Директори Пажӯҳшгоҳ ва дар ҳолатҳое, ки Директори Пажӯҳишгоҳ наметавонад 
вазифаҳои худро ба иҷро расонад, вазифаҳои ӯро  ба ӯҳда мегирад. 

5.2.2. Муовинони директор оид ба корҳои методӣ, иқтисоду хоҷагӣ ва 
сарҳисобчии муассиса бо пешниҳоди директори Пажӯҳишгоҳ дар Шӯрои олимон 
тавассути овоздиҳии пинҳонӣ интихоб карда шуда, дар мувофиқа бо Вазорати 
фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи Вазири фарҳанг ба кор тасдиқ карда 
мешавад. Дар сурати ҳозир набудани Директори Пажӯҳшгоҳ ва муовин оиди 
корҳои илмӣ ва дар ҳолатҳое, ки онҳо наметавонанд вазифаҳои худро ба иҷро 
расонад, вазифаҳои ӯро муовинони директор оид ба корҳои методӣ ба ӯҳда 
мегирад. 

5.3.  Шӯрои олимони Пажӯҳишгоҳ: 

Шӯрои олимон мақоми илмӣ ва машваратии Пажӯҳишгоҳ мебошад. 

Ба ҳайати Шӯрои олимон директор, ҷонишини директор оид ба илм, котиби 
илмӣ, олимони пешбар ва ҳамчунин намояндагони иттифоқи касаба ва Шӯрои 
олимони ҷавони Пажӯҳишгоҳ дохил мешаванд. 

Ҳайати шахсии Шӯрои олимон бо пешниҳоди директори Пажӯҳишгоҳ аз тарафи 
Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон ба муддати на бештар аз панҷ сол 
тасдиқ карда мешаванд. 

Раиси Шӯрои олимон - директори Пажӯҳишгоҳ, котиби илмии Шӯро, котиби 
илмии Пажӯҳишгоҳ таъин мешавад. 

Тибқи қорори Шӯрои олимон Шӯрои методӣ таъсис дода мешавад. 



5.4. Салоҳияти Шӯрои олимони Пажӯҳишгоҳ:  

- самтҳои асосии фаъолияти илмии олимони Пажӯҳишгоҳро идора намуда, 
лоиҳаи нақшаҳои илмӣ-тадқиқотӣ, тарбияи мутахассисони илмӣ, дар амал ҷорӣ 
намудани натиҷаҳои тадқиқотӣ илмӣ, машварат ва конфронсҳоро мавриди 
баррасӣ қарор медиҳад; 

- ҳисоботро дар бораи муҳимтарин натиҷаҳои илмӣ ва фаъолияти илмӣ-
ташкилии Пажӯҳишгоҳ баррасӣ менамояд; 

- масъалаҳои марбут ба тағйири сохтори Пажӯҳишгоҳро муҳокима менамояд; 

- муҳимтарин масоили илмӣ, маърӯзаҳои илмиро муҳокима карда, натиҷаҳои 
корҳои илмии Пажӯҳишгоҳро мавриди арзёбӣ қарор медиҳад; 

- нақшаҳои таҳрир ва интишори асарҳои илмии дар Пажӯҳишгоҳ тайёршударо 
баррасӣ менамоянд, корҳои илмӣ-тадқиқотии Пажӯҳишгоҳ ва корҳои нақшавии 
иҷрошударо ба чоп пешниҳод мекунад; 

- масъалаҳои ҳамоҳангсозӣ ва ҳамкории илмиро бо муассисаҳои марбута 
муҳокима менамояд; 

- ҳисоботи мудирони воҳидҳои илмӣ-тадқиқотӣ, сарварони гурӯҳҳои тадқиқотӣ ва 
инчунин кормандони илмии алоҳидаро шунида, мавриди арзёбӣ қарор медиҳад; 

- масъалаҳои ҳамкориҳои самараноки илмии байналмилалии Пажӯҳишгоҳ, 
рафти иҷрои тадқиқотҳои дар ҳамкорӣ бо муассисаҳои илмии хориҷӣ 
гузаронидашавандаро мавриди муҳокима қарор дода, инчунин, ҳисоботи 
кормандони Пажӯҳишгоҳро дар хусуси сафарҳои илмӣ мешунавад; 

- муҳимтарин дастовардҳои илмӣ, натиҷаи тадқиқотҳои илмӣ, асарҳои назарраси 
олимони соҳаро барои гирифтани медалҳо, ҷоизаҳои ба номи олимони бузург 
номгузоришуда, ҷоизаҳои байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ  пешниҳод менамояд, 
олимони Пажӯҳишгоҳро барои дарёфти унвонҳои фахрӣ пешбарӣ мекунад; 

- дар бораи озмунҳо барои ишғол намудани вазифаҳои холии мудирони воҳидҳои 
илмӣ-тадқиқотӣ, кормандони пешбар, кормандони калони илмӣ ва кормандони 
хурди илмӣ тасмим мегирад; 

- Шӯрои олимон салоҳияти қабули қарорҳоро дорад, агар дар ҷаласа на камтар аз 
2/3 ҳиссаи ҳайати он ҳозир бошад; 

- қарори Шӯрои олимон пазируфта мешавад, агар ба тарафдории он на камтар аз 
50% аъзоёни ҳозирбудаи Шӯрои илмӣ овоз дода бошад; 



- қарорҳо бо овоздиҳии ошкоро қабул карда мешванд, агар Шӯрои олимон дар 
бораи баргузории овоздиҳии пинҳонӣ тасмим нагирифта бошад; 

- оид ба масъалаҳои дарёфти унвонҳои илмӣ қарорҳо тибқи тартиботи 
муқарраркардаи Комиссияи олии аттестатсионии Федератсияи Русия сурат 
мегиранд; 

- дар масъалаҳои озмун барои ишғол кардани вазифаҳои холӣ қарорҳо тибқи 
низомномаи амалкунанда қабул карда мешавад; 

- қарорҳои Шӯрои олимон баъди аз тарафи директори Пажӯҳишгоҳ тасдиқ карда 
шуданашон эътибор пайдо мекунанд. 

5.5. Котиби илмии Пажӯҳишгоҳ: 

Котиби илмии Пажӯҳишгоҳ бо пешниҳоди директори Пажӯҳишгоҳ 

дар Шӯрои олимон тавассути овоздиҳии пинҳонӣ интихоб ва директори 
Пажӯҳишгоҳ ӯро тасдиқ менамояд. Номзад интихобшуда ҳисоб меёбад, агар ба 
тарафдориаш на камтар аз нисфи ҳайати дар рӯйхат будаи аъзоёни Шӯрои 
олимон овоз дода бошанд. 

Котиби илмии Пажӯҳишгоҳ дар роҳбарӣ ба фаъолияти илмӣ ва илмӣ-ташкилии 
Пажӯҳишгоҳ ёрдамчии директор мебошад. 

VІ. Моликият ва воситаҳои молиявии Пажӯҳишгоҳ 

6.1. Бино, иншоот, таҷҳизот, дастгоҳҳо, воситаҳои нақлиёт ва молу мулки дигар, ки 
ба Пажӯҳишгоҳ вобаста шудаанд, фонди воситаҳои асосиро ташкил медиҳанд. 

6.2. Воситаҳои молиявии Пажӯҳишгоҳ иборатанд аз: 

-  маблағгузориҳои буҷаи давлатӣ; 

- маблағҳое, ки аз супоришдиҳандагон мувофиқи қарордод барои иҷрои корҳои 
илмӣ-тадқиқотӣ ва гузаронидани ташхису тақризҳои илмӣ ворид мешаванд; 

- даромадҳои дигар. 

6.3. Пажӯҳишгоҳ метавонад иморатҳо, иншоот, ҳамчунин биноҳои истеҳсолӣ, 
анборхонаҳо ва дигар биноҳои муваққатан истифоданашавандаеро, ки ба он 
вобаста мебошанд, ба ташкилоту корхонаҳои дигар тибқи тартиби 
муқарраршуда, бо мувофиқа бо Вазорати фарҳанг ба иҷора диҳад. 

6.4. Пажӯҳишгоҳ барои истифодаи бепули биноҳо, иморатҳо, таҷҳизоти дар 
тавозуни Пажӯҳишгоҳ мавҷудбуда ва ба иҷора гирифташуда, ки таъиноти 
фарҳангиву маърифатӣ, барои баргузории чорабиниҳои марбута дар байни 



кормандони Пажӯҳишгоҳ дар ихтиёри ташкилотҳои иттифоқи касаба мегузорад, 
хароҷоти нигоҳубини ин объектҳо/иншоотҳо мувофиқи тартиботи муқарраршуда 
пардохта мешаванд. 

6.5. Биноҳо, иншоот, таҷҳизоти корӣ ва дигар воситаҳои асосии дигари вобаста ба 
Пажӯҳишгоҳ метавонад ба ташкилотҳои дигар ба тартибе, ки қонунгузории 
Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар кардааст, таҳвил/иҷора дода шаванд. 

6.6. Пажӯҳишгоҳ мавод, таҷҳизот, асбобҳои кӯҳнашударо тибқи қонунгузории 
амалкунанда ба фурӯш мебарорад, инчунин дар ҳолатҳои алоҳида бепул (ройгон) 
ба ташкилотҳои дигар медиҳад, маблағҳои аз фурӯши онҳо ҳосилшуда, ба фонди 
инкишофи Пажӯҳишгоҳ таҳвил/иҷора дода мешаванд. 

6.8. Таҷдиди сохтор ва барҳамдиҳии Пажӯҳишгоҳ тибқи тартибе сурат мегирад, ки 
қонунгузории амалкунанда муқаррар намудааст. 

VІІ.  Тартиби тасдиқ намудан ва тағйир додани Оинномаи Пажӯҳишгоҳ 

7.1. Оинномаи Пажӯҳишгоҳи фарҳанг ва иттилоот аз ҷониби ҷаласаи ҳайати 
мушовараи Вазорати фарҳанги Ҷумҳурии Тоҷикистон бо аз ду-се ҳиссаи овозҳои 
шумораи умумии аъзоёни ҳузурдошта, бо овоздиҳии ошкоро тасдиқ карда 
мешавад. 

7.2. Тағйирот ба Оинномаи Пажӯҳишгоҳи фарҳанг ва иттилоот, ки бо аз 2/3 ҳиссаи 
овозҳои шумораи умумии кормандони Пажӯҳишгоҳ ҳузурдошта қабул шудааст, 
бо овоздиҳии ошкоро тасдиқ мешавад. 

 


