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НАҚША-ЉАДВАЛИ 

КУРСҲОИ АЗНАВТАЙЁРКУНЇ, ТАКМИЛИ ИХТИСОСВА ТАЉРИБАОМЎЗИИ ХИЗМАТЧИЁНИ 

ДАВЛАТЇ ДАР ДОНИШКАДАИ ИДОРАКУНИИ ДАВЛАТИИ НАЗДИ ПРЕЗИДЕНТИ   

ЉУМЊУРИИ ТОЉИКИСТОН БАРОИ СОЛИ 2016 

№ Номгўи чорабинињо Маќсади баргузорї 

Шумораи 
шунавандагон  
ва манбаъњои 
маблаѓгузорї 

Замон ва 
макони 

баргузорї 

1. Курсњои азнавтайёркунї ва такмили ихтисос дар заминаи Донишкада 

1.1 

Курси такмили ихтисос барои масъулони воњидњои 
сохтории маќомоти иљроияи марказии њокимияти 
давлатї оид ба муносибатњои байналмилалїаз рўи 
барномаи «Сиёсати хориљии Љумњурии Тољикистон: 
таљрибаи таърихї ва дастовардњои замони 
Истиќлол»  (46 соат) 

Мусоидат барои аз худ 
намудани донишу малакаи 

зарурии хизматчиёни давлатї 
оид ба муносибатњои 

байналмилалї 

50 нафар, 
аз њисоби 
маблаѓњои 

сметаи 
Донишкада 

Январ, 
як ҳафта, 

Донишкада 

1.2 

Курси азнавтайёркунї барои хизматчиёни давлатии 
маќомоти иљроияи марказии  њокимияти давлатї, ки  
соли 2015 ба  хизмати давлатї ќабул   гардидаанд,  аз 
рўи барномаи «Асосњои њуќуќии хизмати давлатии 
Љумњурии Тољикистон»  (138 соат) 

Мусоидат барои аз худ 
намудани донишу малакаи 

зарурии хизматчиёни давлатї 
оид ба соњаи хизмати давлатї 

90 нафар, 
аз њисоби 
маблаѓњои 

сметаи 
Донишкада 

 

Феврал, 
се ҳафта, 

Донишкада 



1.3 

Курси такмили ихтисос барои сардорони раёсат ва 
шуъбањои (бахшњои)  кор бо кадрњои маќомоти 
иљроияи марказии њокимияти давлатї аз рўи 
барномаи «Идоракунии њайат дар замони муосир» 
(46 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
касбии роњбарони хадамоти 

кадрї 

42 нафар, 
аз њисоби 
маблаѓњои 

сметаи 
Донишкада  

Март, 
як ҳафта, 

Донишкада 

1.4 

Курси такмили ихтисос барои сардорони раёсатњои 
Агентии мењнат ва шуѓли ањолї дар вилоятњо, шањри 
Душанбе, раёсат, шуъба ва бахшњои Агентї дар 
шањру ноњияњои љумњурї аз рўи барномаи «Сиёсати 
давлатии муќовимат бо коррупсия дар 
Тољикистон» (46 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 

хизматчиёни давлатї оид 
батарзу усулњои муќовимат 

бо коррупсия 

72 нафар, 
аз њисоби 
маблаѓњои 

сметаи 
Донишкада 

Март, 
як ҳафта, 

Донишкада  

1.5 

Курси такмили ихтисос барои сармутахассисони 
(мутахассисони пешбари)шуъбањои (бахшњои) 
њуќуќи маќомоти иљроияи марказии њокимияти 

давлатї аз рӯи барномаи «Тартиби тањия ва ќабули 
санадњои меъёрии њуќуќї дар маќомоти давлатї» 
 (46 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
зарурии хизматчиёни давлатї  

оид ба омўзиши санадњои 
меъёрии њуќуќї 

42 нафар, 
 аз њисоби 
маблаѓњои 

сметаи 
Донишкада  

Апрел, 
як ҳафта, 

Донишкада 

1.6 

Курси такмили ихтисос барои муовинони якуми 
роњбарони маќомоти назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон, муовинони якуми вазирон, муовинони 
якуми раисони кумитањои давлатї ва муовинони 
якуми роњбарони идорањои назди Њукумати 
Љумњурии Тољикистон аз рўи барномаи «Этикети 
дипломатї ва ќоидањои ташрифоти давлатї» (46 соат) 

Мусоидат барои аз худ 
намудани донишу малакаи 

зарурии хизматчиёни давлатї 
оид ба риояи этикет дар 

хизмати давлатї 

42 нафар, 
аз њисоби 
маблаѓњои 

сметаи 
Донишкада 

 

Апрел, 
як ҳафта, 

Донишкада 

1.7 

Курси такмили ихтисос барои занони роњбар ва дар 
захираи кадрњобудаи маќомоти иљроияи мањаллии 
њокимияти давлатї аз рўи барномаи «Менељменти 
нави давлатї»  (46 соат) 

Мусоидат барои аз худ 
намудани дониш ва тарзу 
усулњои нави идоракунии 

давлатї аз љониби 
хизматчиёни давлатї 

72 нафар,  
 аз њисоби 
маблаѓњои 

сметаи 
Донишкада 

Май,  
як њафта, 

 Донишкада   



1.8 

Курси такмили ихтисос барои муовинони раисони  
ВМКБ, вилоятҳо,  шаҳру ноҳияҳо оид ба соњаи 
кишоварзї аз рўи барномаи «Сиёсати давлатии 
аграрї дар Љумњурии Тољикистон» (46 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
зарурии хизматчиёни давлатї  
дар татбиќи сиёсати давлатии 

аграрї дар Љумњурии 
Тољикистон  

60 нафар,  
 аз њисоби 
маблаѓњои 

сметаи 
Донишкада 

Май, 
як  њафта,  

Донишкада 

1.9 

Курси такмили ихтисос барои сардорони раёсат, 
шуъбаҳо (бахшҳо)-и љавонон, варзиш ва сайёњии 
ВМКБ, вилоятҳо,  шаҳри Душанбе,  шаҳру ноҳияҳо аз 
рўи барномаи «Сиёсати давлатии љавонон дар 
Љумњурии Тољикистон» (46 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
хизматчиёни давлатї  оид ба 

сиёсати давлатии љавонон  

72 нафар, 
 аз њисоби 
маблаѓњои 

сметаи 
Донишкада 

Октябр,  
як њафта,  

Донишкада 

1.10 

Курси такмили ихтисос барои масъулони воҳидњои 
сохтории маќомоти иљроияи марказии ҳокимияти 
давлатї оид ба барномаи ягонаи 
автоматикунонидашудаи фењристи хизматчиёни 
давлатииЉумњурии Тољикистон аз рўи барномаи 
«Ташаккули њукумати электронї дар Љумњурии 
Тољикистон»  (46 соат) 

Мусоидат барои аз худ 
намудани донишу малакаи 

зарурии хизматчиёни давлатї  
оид ба њукумати электронї 
дар Љумњурии Тољикистон 

50 нафар, 
аз њисоби 
маблаѓњои 

сметаи 
Донишкада 

 

Октябр, 
як њафта, 

Донишкада   

1.11 

Курси такмили ихтисос барои сармутахассисони 
хадамоти давлатии назорат дар соњаи маорифи  
ВМКБ, вилоятҳо,  шаҳри Душанбе, шаҳру ноҳияҳо 
аз рўи барномаи «Сиёсати иљтимоии Љумњурии 
Тољикистон: идоракунї ва назорат дар соњаи 
маориф» (46 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
хизматчиёни давлатї оид ба 
сиёсати давлатї дар соњаи 

маориф     

72 нафар, 
аз њисоби 
маблаѓњои 

сметаи 
Донишкада 

Ноябр, 
як ҳафта, 

Донишкада 

1.12 

Курси такмили ихтисос барои сармутахассисони 
шуъбаҳо(бахшҳо)-и рушди иљтимої ва робита бо 
љомеаи  дастгоҳи раисони ВМКБ, вилоятҳо,  шаҳри 
Душанбе ва ноҳияҳои он,   шаҳру ноҳияҳои тобеи 

љумҳурӣ аз рўи барномаи«Идеологияи миллӣ дар 

Љумҳурии Тољикистон» (46 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 

зарурии хизматчиёни давлатӣ 
дар татбиќи идеологияи 

миллӣ 

72 нафар, 
аз њисоби 
маблаѓњои 

сметаи 
Донишкада 

Ноябр, 
як ҳафта, 

Донишкада 

Њамагї: 736  нафар 

 

 



2. Курсњои такмили ихтисоси сайёр 

 

№ Номгўи чорабинињо Маќсади баргузорї 
Шумораишунавандагон 

ваманбаъњои 
маблаѓгузорї 

Замон ва 
макони 

баргузорї 

2.1 

Курси сайёри такмили ихтисос барои раисон 
ва котибони комиссияи озмунї барои ишғоли 
мансабҳои холии маъмурии маќомоти 
иљроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои 
минтаќаи Ќўрѓонтеппаи вилояти Хатлон аз 
рўи барномаи «Технологияи кадрї дар 
соњаи хизмати давлатии Љумњурии 
Тољикистон» (24 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
хизматчиёни давлатї оид ба 

технологияи кадрї дар 
хизмати давлатї 

30 нафар, 
аз њисоби маблаѓњои  
сметаи Донишкада 

 
Апрел,  
се рўз,  

ш. Ќурѓонтеппа 
 
 

2.2 

Курси сайёри такмили ихтисос барои раисон 
ва котибони комиссияи озмунї барои ишғоли 
мансабҳои холии маъмурии маќомоти 
иљроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои 
минтаќаи  Кўлоби вилояти Хатлон аз рўи 
барномаи «Технологияи кадрї дар соњаи 
хизмати давлатии Љумњурии Тољикистон»  
(24 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 

хизматчиёни давлатї оид 
батехнологияи кадрї дар 

хизмати давлатї 

22 нафар, 
аз њисоби маблаѓњои  
сметаи Донишкада 

Апрел,  
се рўз,  

ш.Кўлоб 
 

2.3 

Курси сайёри такмили ихтисос барои мудири 
бахш оид ба ҳуќуќи кўдаки маќомоти  
иљроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон 

ва котибони  Комиссия оид ба ҳуќуќи кӯдаки  
шаҳру ноҳияҳои он  аз рўи барномаи 
«Татбиќи санадҳои меъёрии ҳуќуќии 
байналмилалї ва миллї оид ба ҳуќуќи кўдак» 
(24 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
хизматчиёни давлатї рољеъ ба 

санадҳои меъёрии ҳуќуќии 
байналмилалї ва миллї оид ба 

њуќуќи кўдак 

25 нафар, 
аз њисоби маблаѓњои  
сметаи Донишкада 

Май, 
се рўз, 

ш. Ќўрѓонтеппа 



2.4 

Курси сайёри такмили ихтисос барои 
мутахассисони шуъбањои (бахшњои) кор бо 
занон ва оилаи маќомоти  иљроияи ҳокимияти 
давлатии вилояти Хатлон ва шаҳру ноҳияҳои  
он аз рўи барномаи «Таъмини баробарии 
гендерї дар хизмати давлатї»(24 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
хизматчиёни давлатї оид ба 
њуќуќи инсон ва масъалањои 
гендерї дар хизмати давлатї 

26 нафар, 
аз њисоби маблаѓњои  
сметаи Донишкада 

Май, 
се рўз, 

ш. Ќўрѓонтеппа 

2.5 

Курси сайёри азнавтайёркунїбарои 
хизматчиёни давлатии шаҳру ноҳияҳои 
вилояти Хатлон, ки  соли 2015 ба  хизмати 
давлатї ќабул гардидаанд, аз рўи барномаи 
«Асосњои њуќуќии хизмати давлатии 
Љумњурии Тољикистон»  (46 соат) 

Мусоидат барои аз худ 
намудани донишу малакаи 

зарурии хизматчиёни давлатї 
оид ба соњаи хизмати давлатї 

52 нафар, 
аз њисоби маблаѓњои  
сметаи Донишкада 

Май, 
як њафта, 

ш. Ќўрѓонтеппа 

2.6 

Курси сайёри такмили ихтисос барои 
сармутахассисони (оид ба омори)  љамоатҳои 
шањрак ва дењоти шаҳру ноҳияҳои вилояти 
Суѓд аз рўи барномаи «Мубодилаи 
электронии њуљљатњо дар маќомоти 
давлатї»(24  соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
хизматчиёни давлатї оид ба 

истифодаи воситањои муосири 
техникї  

30 нафар, 
(шањрњои Исфара-12, 

Конибодом- 6,  
Б.Ѓафуров-12),  

аз њисоби маблаѓњои  
сметаи Донишкада 

 

Июн, 
се рўз, 

ш. Хуљанд 

2.7 

Курси сайёри такмили ихтисос барои 
сармутахассисони (оид ба омори)  љамоатҳои 
шањрак ва дењоти шаҳру ноҳияҳои вилояти 
Суѓд аз рўи барномаи «Мубодилаи 
электронии њуљљатњо дар маќомоти 
давлатї»(24  соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
хизматчиёни давлатї оид ба 

истифодаи воситањои муосири 
техникї 

30 нафар, 
 (Панљакент-

14,Шањристон-2, 
Љ.Расулов-6,Спитамен-
8),аз њисоби маблаѓњои  

сметаи Донишкада 

Июн, 
се рўз, 

ш. Хуљанд 

2.8 

Курси сайёри азнавтайёркунїбарои 
хизматчиёни давлатии шаҳру ноҳияҳои 
вилояти Суѓд, ки  соли 2015 ба  хизмати 
давлатї ќабул   гардидаанд,  аз рўи барномаи 
«Асосњои њуќуќии хизмати давлатии 
Љумњурии Тољикистон»  (46 соат) 

Мусоидат барои аз худ 
намудани донишу малакаи 

зарурии хизматчиёни давлатї 
оид ба соњаи хизмати давлатї 

38 нафар,  
аз њисоби маблаѓњои  
сметаи Донишкада 

Июн, 
як њафта, 

ш. Хуљанд 



2.9 

Курси сайёри такмили ихтисос барои 
раисони  љамоатњои дењоти ноњияњои ВМКБ 
аз рўи барномаи «Заминањои њуќуќии 
хизмати давлатї ва сиёсати 
зиддикоррупсионї дар Љумњурии 
Тољикистон»  (24 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
хизматчиёни давлатї оид ба 
заминањои њуќуќии хизмати 

давлатї ва муќовимат бо 
коррупсия 

43 нафар,  
аз њисоби маблаѓњои  
сметаи Донишкада 

Июн, 
се рўз,  

ш. Хоруғ 

2.10 

Курси сайёри такмили ихтисос барои 
сармутахассисон оид ба корњои дин дар 
љамоатњои дењоти ноњияњои ВМКБ аз рўи 
барномаи «Њамкории маќомоти давлатї бо 
сохторњои љомеаи шањрвандї» (24 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
хизматчиёни давлатї оид ба 

таќвияти њамкории маќомоти 
давлатї бо сохторњои љомеаи 

шањрвандї 

43 нафар, 
аз њисоби маблаѓњои  
сметаи Донишкада 

Июн, 
се рўз,  

ш. Хоруғ 

2.11 

Курси сайёри такмили ихтисос барои 
мутахассисони пешбари(мутахассисони) 
шуъбањои (бахшњои) кор бо занон ва оилаи 
маќомоти  иљроияи ҳокимияти давлатии шаҳр 
ва ноҳияҳои  ВМКБ, шањри Душанбе ва 
ноњияњои он, шањру ноњияњои тобеи љумњурї 
аз рўи барномаи «Таъмини баробарии 
гендерї дар хизмати давлатї» (24 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
хизматчиёни давлатї оид ба 
њуќуќи инсон ва масъалањои 
гендерї дар хизмати давлатї 

27 нафар, 
аз њисоби маблаѓњои  
сметаи Донишкада 

 
 
 

Сентябр, 
се рўз, 

шањраки Оби 
Гарми  

ш. Роѓун 

2.12 

Курси сайёри такмили ихтисос барои раисон 
ва котибони комиссияи озмунї барои ишғоли 
мансабҳои холии маъмурии маќомоти 
иљроияи ҳокимияти давлатии шаҳру ноҳияҳои  
тобеи  љумҳурї, шаҳри Душанбе ва ноҳияҳои 
он аз рўи барномаи «Технологияи кадрї дар 
соњаи хизмати давлатии Љумњурии 
Тољикистон» (24 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 

хизматчиёни давлатї оид 
батехнологияи кадрї дар 

хизмати давлатї 

36 нафар, 
аз њисоби маблаѓњои  
сметаи Донишкада 

 
 

Сентябр, 
се рўз, 

ш. Роғун 

2.13 

Курси таљрибаомўзии раисони љамоатҳои 
шаҳрак ва деҳот аз рўи барномаи «Наќши 
љамоатҳои шаҳрак ва деҳот дар рушди 
иљтимої-иќтисодии маҳал» (24 соат) 

Мусоидат барои аз худ 
намудани  шаклу усулњои 
пешќадами идоракунї дар 

сатҳи худидоракунии 
маҳаллї 

 

32 нафар,  
(н.Б.Ѓафуров-12, н. 
Њисор-12, н. Мир 

Сайид Алии Њамадонї-
8), аз њисоби маблаѓњои  

сметаи Донишкада       

Сентябр, 
се рўз, 

н. Б.Ѓафуров 



2.14 

Курси сайёри такмили ихтисос барои мудири 
бахш оид ба ҳуќуќи кўдаки маќомоти  
иљроияи ҳокимияти давлатии 
ВМКБ,котибони  Комиссия оид ба ҳуќуќи 
кўдаки  шаҳру ноҳияҳои он, мудири бахш оид 
ба ҳуќуќи кўдаки маќомоти  иљроияи 
ҳокимияти давлатии шањри Душанбе ва 

котибони  Комиссия оид ба ҳуќуќи кӯдаки  

ноҳияҳои он ва котибони  Комиссия оид ба 

ҳуќуќи кӯдаки шањру ноњияњои тобеи љумњурї 

аз рўи барномаи «Татбиќи санадҳои меъёрии 
ҳуќуќии байналмилалї ва миллї оид ба 
ҳуќуќи кўдак» (24 соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
хизматчиёни давлатї оид ба 

њуќуќи инсон 

27 нафар, 
аз њисоби маблаѓњои  
сметаи Донишкада 

Сентябр, 
се рўз, 
ноњияи  

Файзобод 

2.15 

Курси сайёри такмили ихтисос барои 
котибони  љамоатҳои шањрак ва дењоти 
шаҳру ноҳияҳои вилояти Суѓд аз рўи 
барномаи  «Коргузорї ва њуљљатнигорї дар 
маќомоти давлатї»  (24  соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
хизматчиёни давлатї оид ба 
коргузорї ва њуљљатнигорї 

30 нафар, 
(ш.Исфара-12, 
Конибодом- 6,  
Б.Ѓафуров-12),  
аз њисоби маблаѓњои  
сметаи Донишкада 

Октябр, 
се рўз, 
ш. Хуљанд 

2.16 Курси сайёри такмили ихтисос барои 
котибони  љамоатҳои шањрак ва дењоти 
шаҳру ноҳияҳои вилояти Суѓд аз рўи 
барномаи  «Коргузорї ва њуљљатнигорї дар 
маќомоти давлатї»  (24  соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
хизматчиёни давлатї оид ба 
коргузорї ва њуљљатнигорї 

30 нафар, 
 (Панљакент-14, 
Шањристон-2, 
Љ.Расулов-6, Спитамен-
8), аз њисоби маблаѓњои  
сметаи Донишкада 

Октябр, 
се рўз, 

ш. Хуљанд 

2.17 

Курси сайёри такмили ихтисос барои 
котибони  љамоатҳои шањрак ва дењоти 
шаҳру ноҳияҳои вилояти Суѓд аз рўи 
барномаи  «Истифодаи технологияи 
иттилоотї- коммуникатсионї дар хизмати 
давлатї» (24  соат) 

Мусоидат барои баланд 
бардоштани донишу малакаи 
хизматчиёни давлатї оид ба 
коргузорї ва њуљљатнигорї 

25 нафар, 
(Айнї-8, Кўњистони 

Мастчоњ-2, Зафаробод-
5,  Истаравшан-10), аз 

њисоби маблаѓњои  
сметаи Донишкада 

Ноябр, 
як њафта, 

ш. Хуљанд 

Њамагї: 546  нафар 
Љамъ: 1282  нафар             



 


