
                                  
ЌАРОРИ  МУШОВАРАИ 

ВАЗОРАТИ  МАОРИФИ  ЉУМЊУРИИ  ТОЉИКИСТОН 
 

аз « 28 » июни соли 2011        № 14/44                      ш.Душанбе 
 

Дар бораи тасдиќи “Тавсиянома доир ба маќоми омўзгор дар муассисањои 
таълимии Љумњурии Тољикистон” 

 

  Љаласаи мушовараи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон 
лоињаи “Тавсиянома доир ба маќоми омўзгор дар муассисањои таълимии 
Љумњурии Тољикистон”-ро баррасї намуда,  

 
    ќ а р о р   м е к у н а д: 

 

    1. “Тавсиянома доир ба маќоми омўзгор дар муассисањои таълимии 
Љумњурии Тољикистон” тасдиќ карда шавад (замима мегардад). 

     2. Роњбарони муассисањои таълимии љумњурї  омўзгоронро  бо 

Тавсияномаи мазкур шинос намуда, онро дар маќоми олии муассисаи 

таълимї (Шўрои олимон, Шўрои омўзгорон) ќабул карда, аз љониби  

устодон ќабули Савганди омўзгорро ба роњ монанд. 

     3. Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин 

Айнї љињати шарњи «Тавсиянома доир ба маќоми омўзгор дар 

муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон» роњнамо омода намояд.  

4. Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомўзии  кормандони соњаи 

маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон, Донишкадаи такмили 

ихтисоси омўзгорони муассисањои тањсилоти олии касбии назди 

Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишкадаи маълумоти касбии 

Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон ба номи Т.Назаршоев, 

Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомўзии  кормандони соњаи 

маорифи вилояти Суѓд, Донишкадањои такмили ихтисос ва бозомўзии  

кормандони соњаи маорифи минтаќањои Ќўрѓонтеппаю Кўлоби вилояти  

Хатлон, Маркази такмили ихтисоси Раѐсати маорифи шањри Душанбе 

дар барномањои таълимї омўзиши Тавсияномаи мазкурро њамчун соати 

дарсї ворид намоянд.  

5. Академияи тањсилоти Тољикистон, Пажўњишгоњи рушди 

маорифи Академияи тањсилоти Тољикистон ва Маркази љумњуриявии 

таълимию методї доир ба шарњи “Тавсиянома доир ба маќоми омўзгор 



дар муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон” маќолањо ба табъ 

расонанд. 

   6.  Раѐсати илм ва инноватсияи Вазорати маориф «Тавсиянома доир 

ба маќоми омўзгор дар муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон»-

ро тавассути рўзномаи «Омўзгор», маљаллаи “Маърифати омўзгор” ва 

дигар рўзномаю маљаллањои соњавї ба табъ расонад.   

   7. Раѐсати тањсилоти томактабї ва миѐнаи умумї, ибтидої ва 

миѐнаи касбї, олии касбї ва баъдидипломї, муассисањои таълимї ва 

илмии зертобеъ иљрои «Тавсиянома доир ба маќоми омўзгор дар 

муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон»-ро дар њамаи зинањои 

тањсилот таъмин намоянд. 

8. Сардорони Раѐсати маорифи Вилояти Мухтори Кўњистони 

Бадахшон, вилоятњои Суѓду Хатлон, шањри Душанбе ва мудирони 

шўъбањои маорифи шањру ноњияњои тобеи љумњурї, директорони 

муассисањои тањсилоти ибтидої ва миѐнаи касбї, ректорони  

муассисањои тањсилоти олии касбии љумњурї љињати амалї намудани 

талаботи “Тавсиянома доир ба маќоми омўзгор дар муассисањои 

таълимии Љумњурии Тољикистон” чорањои мушаххас андешанд.  

9. Раѐсати илм ва инноватсия якљоя бо Раѐсати маорифи Вилояти 

Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњои Суѓду Хатлон, шањри 

Душанбе, мудирони шўъбањои маорифи шањру ноњияњо ва роњбарони 

муассисањои таълимии љумњурї иљрои талаботи Тавсияномаи мазкурро 

тањти назорати доимї ќарор дињанд.  

10. Ќарори мушовараи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон 

аз 29.03.2011, 6/29 “Дар бораи тасдиќ ва тадбиќи Кодекси одоби 

омўзгор” аз эътибор соќит дониста шавад. 

   11. Назорати иљрои ќарори мазкур ба зиммаи муовини аввали Вазир 
Ф.Рањимов ва муовини Вазир Т.Мањмадова гузошта шавад. 

           

 

 Раиси мушовара,                                        

              Вазир                                                              А. Рањмонов                                                                                     

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
Бо ќарори мушовараи                                                                                
Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон 
аз 28 июни соли 2011, 
№ 14/44 тасдиќ шудааст 

  
 

Тавсиянома 

доир ба маќоми омўзгор дар муассисањои таълимии 

Љумњурии Тољикистон 
 

Пешгуфтор 

Маќоми омўзгор дар асоси Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 

Тољикистон, Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», 

Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти олии касбї ва 

тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи тањсилоти ибтидоии касбї»,  Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон «Дар бораи масъулияти падару модар дар таълим ва 

тарбияи фарзанд», «Тавсияномаи ЮНЕСКО оид ба мавќеи омўзгорон» 

(соли 1966), «Тавсияномаи ЮНЕСКО оид ба маќоми кадрњои омўзгории 

муассисањои тањсилоти олии касбї» (соли 1997)  ва дигар санадњои 

меъѐрии њуќуќии соњаи маориф тањия гардидааст. 

 Маќоми омўзгор  низоми ягонаи талабот ва меъѐрњои одоби 

касбиро дар њамаи  зинањои тањсилот муайян менамояд. Он муносибати 

байни омўзгорон ва таълимгирандагон, њамчунин дигар аъзои  њайати 

омўзгорону кормандони муассисаи таълимию тарбиявиро танзим 

намуда, арзишњои инсонї ва шаъну шарафи онњоро њифз мекунад. 

Маќоми мазкур ба сифати фаъолияти касбии омўзгорон мусоидат 

намуда, касби пуршарафи онњоро њифз мекунад ва барои рушди 

фарњангу маърифати омўзгорон дар муассисањои таълимию тарбиявї 

мусоидат  менамояд.  

Маќоми омўзгор њамчун санади тавсиявї хидмат намуда, 

фаъолияти касбии омўзгорон ва њамаи кормандони муассисањои 

таълимї ва тарбиявиро, ки бо тарбиягирандагон, хонандагон, 

донишљўѐн, магистрон ва аспирантони рўзона (минбаъд-

таълимгирандагон) њамкорї мекунанд, ба танзим медарорад. 

   

1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 

 1) Маќоми омўзгор меъѐрњои асосии ахлоќи касбиро муайян 
карда, танзимкунандаи муносибатњои байни омўзгор ва 
таълимгирандагон, инчунин аъзои дигари  њайати омўзгорону 
кормандони муассисањои таълимї ва тарбиявї мебошад. 



 2) Маќоми омўзгор барои фароњам овардани шароити хуби 
тањсил ва кор, фазои мусоиди психологї барои муоширати байни 
кормандон, тарбиягирандагони онњо, падару модарон, инчунин дигар 
аъзои њайати омўзгорону кормандони муассисаи таълимї ва тарбиявї 
равона  шудааст.  

 3) Маќсади асосии татбиќи њама меъѐрњои Маќоми  омўзгор 
баланд бардоштани фарњангу маърифати кормандони соњаи маориф, 
обрўю эътибори омўзгорони муассисаи таълимї мебошад. 

 4) Њар як омўзгор меъѐрњои Маќоми мазкурро иљро намуда, дар 
тањкими обрўю мартабаи касбии худ сањм мегузорад. 

 

2. ПРИНСИПЊОИ АСОСИи маќоми ОМЎЗГОРЇ 

5) Меъѐрњои Маќоми омўзгор дар асоси меъѐрњои ахлоќии 

умумиинсонї, анъанањои демократии муассисањои таълимии 

Тољикистон, муќаррароти конститутсионї, санадњои ќонунгузории 

Љумњурии Тољикистон, меъѐрњои њуќуќи инсон ва њуќуќи кўдак 

муќаррар карда мешавад. 

6)  Асоси меъѐрњои Маќоми омўзгорро принсипњои бунѐдии 
зерин: башардўстї, инсонгарої, адолатпарварї, касбият, масъулият,  
сабурї, озодфикрї, тањаммулпазирї, шарикї ва њамрайъї (њамфикрї) 
ташкил медињад. 

 
2.1. Меъѐрњои асосї 

7) Фаъолияти омўзгор ба рушду такомули њамаљонибаи 
таълимгиранда бо маќсади тарбияи шањрванди бошууру боидрок ва 
кўмак расонидан доир ба мутобиќ намудани ў ба њаѐти љомеа 
нигаронида шудааст. 

8) Омўзгор бояд вазифаи худро бо мењру муњаббат ва масъулияти 
баланд иљро намояд. 

9) Дар фаъолияти худ омўзгор принсипњои ахлоќу одоби 
умумиинсонї ва касбиро риоя  менамояд ва нисбат ба ўњдадорињои хеш 
содиќ мебошад. Омўзгор расидани зиѐнро ба таълимгирандагон пешгирї 
мекунад, њаѐти таълимгирандаро зери хавфу хатар намегузорад ва ўро аз 
њама гуна таъсироти зарарнок њифз менамояд. 

10) Омўзгор донишњоеро, ки ба њаѐти таълимгиранда ѐ дар 
маљмўъ ба љомеа тањдид мекунанд, пешнињод намекунад ва ѐ усулњоеро 
истифода менамояд, ки ба вазъи саломатї, рўњї  ва ѐ љисмонии 
таълимгирандагон таъсири манфї  намерасонанд. 

 

2.2. Принсипњои адолат 

  11) Принсипњои адолат барои омўзгор бетафовут набуда, нисбат 
ба њама таълимгирандагон, сарфи назар аз синну сол, хусусиятњои 
фардї, лаѐќат, љинс, нажод, миллат, мазњаб, ањволи иљтимої, аќидањои 



сиѐсї, мањалли истиќомат ва дигар нишонањо  хайрхоњ,   боилтифот ва 
мењрубон мебошад. 

12) Омўзгор њангоми бањодињї дар санљишу имтињонњо ба 
дастовардњои таълимгирандагон беѓаразона ва одилона амал мекунад.  
Барои омўзгор ѓайрихолисона паст ѐ баланд кардани бањо,  ислоњи 
ѓалатњои таълимгирандагон барои нишон додани муваффаќияти 
сохтакорона дар ваќти имтињонњои хаттї ва санљишњои назоратї  
ќатъиян манъ аст. 

 

2.3.Принсипи баробарии гендерї 

13) Омўзгор дар раванди таълиму тарбия принсипи баробарии 
таълимгирандагони љинси зан ва мардро риоя мекунад. 

14) Омўзгор донишњои мардон ва занонро, ки рушди љомеа ба 
онњо вобаста мебошад, дуруст майян  менамояд.  

 

2.4.Принсипи мустаќилияти омўзгор 

15) Омўзгор дар фаъолияти педагогии худ эљодкор  ва мустаќил 
буда, њуќуќу ўњдадорињои касбии хешро риоя менамояд.   

16) Њангоми ќабул  гардидани ќарорњои касбї омўзгор манфиати 
моддї, шахсї, инчунин манфиатњои оила, хешовандон ва рафиќонро ба 
инобат намегирад. 

17) Омўзгор дар доираи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии 
Тољикистон ба таљрибаи озоди эљодии педагогї њуќуќ дорад. Омўзгор 
тарзу усули муносибат бо таълимгирандагонро, ки ба эњтироми 
њамдигарї асос ѐфтааст, мустаќилона интихоб менамояд.  Метавонад бо 
салоњдиди худ намуди фаъолияти тарбиявиро интихоб намояд ва 
усулњои навоваронаи таълиму тарбияро истифода кунад, агар онњо аз 
нуќтаи назари касбї шоиста ва ќобили истифода бошанд.  

18) Омўзгор дар фаъолияти касбии худ хилофи манфиату 
маќсадњои таълим амал намекунад. 

 

2.5. Масъулият 

19) Омўзгор ба кори худ содиќ мебошад ва њангоми иљрои 
ўњдадорињои хеш масъулиятро дарк  менамояд. 

20) Омўзгор барои сифатнокї ва натиљањои кори педагогии ба ў 
вогузоргардида масъул  мебошад. 

21) Омўзгор ба њимояи љисму рўњ, зењн, эњсосот ва маънавияти  
таълимгирандагоне, ки ба таълиму тарбияи онњо машѓул  аст, масъул  
мебошад. 

22) Омўзгор барои иљрои вазифањо ва њифзи захирањое, ки 
маъмурият ба ў вогузор намудааст, масъул мебошад. 

 
2.6. Афзалиятнокии манфиатњои таълимгиранда 



23) Омўзгор таълимгирандаро њамчун шахсият эњтиром намуда, 
раванди тарбиявиро бо назардошти хусусиятњои фардї ва синнусолї, 
хислат ва ќобилияти ў ташкил менамояд. 

24) Дар доираи риояи талаботи ќонунгузорї омўзгор дар 
фаъолияти касбии худ манфиатњои таълимгирандаро нисбат ба  
манфиатњои њама шахсони дигар ба таври афзалиятнок дастгирї ва 
эњтиром мекунад. 

25) Омўзгор ба фаъолияти  таълимгирандагон диќќат дода, ба 
онњо имконият медињад, ки фикру аќидањояшонро баѐн намоянд.  
Омўзгор бояд ба суханони таълимгиранда гўш дињад, хоњиши 
таълимгирандаро ба эътибор гирад.   

26) Омўзгор дар њама њолатњо ба таълимгирандагон ѓамхорона ва 
эњтиѐткорона кўмак мерасонад. 

27) Омўзгор таълимгирандагонро ба эљодкорї њидоят менамояд, 
раванди педагогиро бе маљбурсозї идора мекунад, ба таълимгирандагон  
хушнудї, некхоњї, боварї, некбинию зиндадилї бахшида, муњаббати 
онњоро барои зиндагии некбинона бештар мегардонад. 

28) Омўзгор барои таълимгирандагон бо маќсади дуруст дарк 
кардан ва аз худ намудани маводи таълимї ваќт муайян менамояд ва 
маводи таълимиро соддаю фањмо пешнињод мегардонад. 

29) Дар раванди таълим агар фикру аќидањои омўзгор аз ягон 
љињат аз тарбиягиранда фарќ намояд, омўзгор сарфи назар аз ин бояд 
ўро рўњан дастгирї намояд.  

 

2.7. Салоњият ва поквиљдонї 

30) Омўзгор барои ноил гардидан ба натиљањои мусбати педагогї 
дар доираи имкон, аз њама воситањо, донишњои замонавї, усулњои 
таълиму тарбияи муосир  истифода мебарад ва дар мавриди зарурат  ба  
дигар мутахассисон мурољиат менамояд. 

31) Омўзгор  доир ба комѐбињои илмї ба тарбиягирандагон 
маълумот пешнињод менамояд ва эњтимолияти амалишавии онњоро 
дуруст шарњ медињад.   Дар ин  гуна њолат аз баѐни   манфиати шахсии 
худ ва манфиатњои муассисаю ташкилотњо худдорї  менамояд. 

32) Омўзгор њуќуќ дорад, ки аз сарчашмањои гуногуни иттилоотї 
истифода намояд. Њангоми интихоб ва ба таълимгирандагон расонидани 
иттилоот омўзгор принсипњои беѓаразї, ба маврид будан ва набудани 
иттилоотро риоя мекунад. 

 
2.8. Бошарафї ва бовиљдонї 

33) Омўзгор дар зиндагї ва фаъолияти касбии худ шахси 
бошараф, бовиљдон, покдил, собитќадам ва вафодор мебошад. 

34) Омўзгор њуќуќ, манфиат, шаъну шараф, номи неки инсонњое, 
ки бо онњо њамкорї менамояд, эњтиром мекунад. 

35) Омўзгор аз њама гуна амалњое, ки ба зуњури беадолатї равона 
мешаванд, худдорї менамояд.  



36) Омўзгор дар  фаъолияти касбии худ бояд иштибоњ накунад ва 
таълимгирандагону падару модарони онњоро низ нодуруст њидоят 
нанамояд.   

37) Омўзгор аз обрўю эътибор ва маќоми касбии худ сўиистифода 
намекунад. 

38) Омўзгор нисбат ба аќидањои динию мазњабї ва сиѐсии 
таълимгирандагони худ эњтиромона муносибат мекунад. Ў њаќ надорад, 
ки фикру аќидањои шахсии худро дар бораи аќоиди динию мазњабї ва 
сиѐсї ба таълимгирандагон тањмил намояд. 

 

2.9. Маданияти омўзгор 

39) Омўзгор маданияти баланд  дошта, ботамкинона ва боодобона 
сухан мекунад,  намуди зоњирии худро назорат менамояд, сабурї ва 
тањаммулпазириро пеша мекунад ва  аз амалњои эњсосотии манфие, ки 
шаъну эътибори инсонии ўро паст мезананд,  худдорї менамояд.  

40) Омўзгор шогирдонро бо рафтори намунавии худ тарбия 
менамояд. Ў аз пандомўзии номатлуб худдорї мекунад,   ба шитобкорї 
роњ намедињад ва аз дигарон он чизеро, ки худ барои  риоя кардан ќодир 
нест, талаб намекунад. 

41) Омўзгор дар  коллектив муњити хайрхоњона, мурувват ва  ѐрию 
њамкории эљодиро ба вуљуд оварда, њавасмандиро барои  азхудкунии 
донишњои нав  ба роњ мемонад. 

42) Омўзгор меъѐри одобу ахлоќро риоя намуда, кўшиш 
менамояд, ки вазифаи худро бе тањдид, маљбурсозї ва зўроварї иљро 
намояд. 

43) Омўзгор њамеша њусни баѐн ва муоширати худро такмил 
медињад ва аз калимаю иборањои ќабењ  ва тањќиркунанда хешро дар 
канор мегирад.  

44) Омўзгор покизагиву боназокатиро риоя карда, аз пўшидани 
либосњои гуногунрангаву хотирљалбкунанда, худдорї мекунад.  

 

2.10. Эътибор, обрў ва шўњрати омўзгор 

45) Омўзгор  тавассути зањмат, адолатпешагї, мењнатдўстї, 
инсондўстї ва донишмандї соњиби обрў, эътибор ва шўњрат мегардад.   

46) Омўзгор ба мисли худ тарбиягирандагонро бо арзишњои 
фарњангии миллї ва умумибашарї шинос намуда, дар раванди рушди 
фарњангии онњо сањми муносиб мегузорад ва тарбиягирандагонро дар 
рўњияи зањматкашї, мењнатдўстї ва инсондўстї ба воя мерасонад.     

47) Омўзгор дар муносибату муошират бо атрофиѐн хушмуомила 
мебошад. Ў меъѐрњои одобро, ки барои   њолатњои муносиб муайян 
шудаанд, риоя мекунад. 

48) Ба омўзгор майпарастї ва сўиистифода аз дигар маводи 
мадњушкунанда манъ аст. 

49) Омўзгор обрўю эътибори худро гиромї медорад. 



 

3. ОДОБИ МУНОСИБАТИ ЊАМДИГАРИИ ОМЎЗГОР ВА 

ТАЪЛИМГИРАНДагон 

50) Вазифаи пуршарафи омўзгор тарбия намудани инсони комил,  
бомаърифат ва мувофиќ ба талботи  замон мебошад. 

51) Омўзгор рушду инкишофи њамаљонибаи тарбияи маънавии 
таълимгирандаро ба зиммаи худ мегирад ва   ба гирифтани донишњои 
замонавї ба онњо мусоидат менамояд.  

52) Омўзгор усулњои таълимиеро интихоб менамояд, ки ба 
ташаккули тафаккури таълимгирандагон мусоидат мекунанд.  

53) Омўзгор ба муваффаќиятњои таълимгирандагон  бояд 
воќеъбинона бањогузорї  намояд  ва сатњи њавасмандии онњоро ба 
тањсил баланд бардорад.  

54) Омўзгор ба таълимгирандагон муносибату муоширатро талин 
мекунад.  

55) Омўзгор дар ќалби шогирдони худ муносибати хайрхоњонаро 
нисбат ба   атрофиѐн ва муњити зист  тарбия менамояд, боварї ба 
рафиќон ва эътимод доштан ба одамонро рушду такомул медињад. 

 

3.1.Омўзгор  ба эњтироми шахсияти таълимгирандагон омода аст 

56) Омўзгор шаъну шараф ва эътибори шахсияти 
таълимгирандагонро эњтиром менамояд ва ѐрии педагогии худро аз онњо 
дареѓ намедорад. 

57) Омўзгор аз маќому мартабаи хизматї сўйистифода намекунад.     
Тарбиятгирандагони худро низ барои корњои ѓайритаълимї истифода 
накарда, аз онњо тамаъ ѐ хизмати иловагї талаб намекунад. 

58) Омўзгор шахсияти таълимгирандаро дар њама  њолат, њатто 
дар сурати пешнињодњои ў аз љониби таълимгиранда маъќул шуморида 
нашуда бошанд њам, эњтиром мекунад.   

59) Омўзгор барои   озодона изњор намудани фикру аќидањои  
шогирди худ ва доштани мавќеи шахсї  дар раванди муњокимаи маводи 
таълимї имконият фароњам меоварад. 

60) Омўзгор манфиатњои таълимгирандагонро њимоя мекунад ва 
онњоро аз њама гуна зўроварї – зўроварии љисмонї, психологї ва дигар 
намуди зуроварињо эмин нигоњ  медорад.  

61) Омўзгор таълимгирандагонро аз амалњои шањвонї, таъќиб ва 
тањќири дигарон, паст кардани шаъну шарафи атрофиѐн њифз  менамояд. 

 

3.2.Эњтироми њуќуќи таълимгирандагон ба озодона  

интихоб намудани омўзгор 

62)Таълимгирандагон бо тартибе, ки ќонунгузорї муайян 
намудааст, барои озодона интихоб намудани омўзгор дар муассисаи 
таълимї њуќуќ доранд.  



63) Таълимгирандагон њуќуќи гирифтани  таълиму тарбияи 
иловагї доранд ва бояд омўзгорон ва падару модарон барои гирифтани 
ин навъ таълим монеъ нашаванд. 

 
                      3.3.Омўзгор махфияти иттилоотро таъмин менамояд 

64) Омўзгор њаќ надорад иттилоотеро, ки таълимгиранда, падару 

модар ѐ њамкорон шахсан ба ў бовар намудаанд, ба истиснои њолатњои 

пешбининамудаи ќонунгузорї, ба шахсони дигар ошкор намояд. 

 

 

 

3.4.Омўзгор ва  барќарор намудани муносибатњои  

њамкории мутаќобила ва эљодкории якљоя ба манфиати  

таълимгиранда  

65) Омўзгор љараѐни таълимро њамчун раванди ошкорои 
њамшарикии иљтимої, ки ба   масъулияти  шахсии њамаи иштирокдорон 
хос мебошад, эътироф менамояд. Омўзгор мањорати касбї ва маданияти 
баланди муносибатро бо таълимгирандагон њангоми машѓулият ва 
таълим намоиш медињад. 

66) Омўзгор бо шогирдон дар раванди таълим муносибатњои 
эътимодноки њамкорї ва эљодкорї ташкил менамояд.   

67) Омўзгор таълимгирандагонро ба рушду ишкишоф ва 
худидоракунии  муассисаи таълимї фаъолона љалб менамояд.  

68) Омўзгор бояд зарурат ва маќсади ба даст овардани маълумот 
ва донишро ба таълимгирандагон дуруст шарњ дињад. 

69) Омўзгор дар сурати имконият надоштани шогирдон ба 
воситањои талимї ва ѐ надоштани шароити  гирифтани таълим бо 
падару модар ва ѐ  бо намояндагони ќонунии онњо  њамкорї   мекунад ва 
ѐ ки барои кўмак расонидан ба муассисањои дахлдор мурољиат 
менамояд. 

 

4. Њамкорї ва муносибати омўзгор бо падару модарон  

 
4.1.Пешнињоди ѐрии педагогї ба падару модарон 

70) Омўзгор њангоми таълиму тарбияи шогирдон ба падару 
модарон, парасторон ѐ шахсони онњоро ивазкунанда њамкорї мекунад, 
онњоро ба раванди тарбияи таълимгирандагон љалб менамояд. 

71) Омўзгор сари ваќт падару модарон  ва ѐ парасторони онњоро 
аз њолати таълиму тарбияи фарзандон огоњ менамояд. 

72) Омўзгор ба падару модарон ва парасторони онњо оид ба 
мушкилоти тарбияи фарзандонашон маслињатњо медињад, дар сабук 
намудани ихтилофоти байни падару модар  ва кўдакони онњо ѐрї 
мерасонад. 



73) Муносибатњои мутаќобилаи байни омўзгор ва падару модар, 
инчунин  парасторони онњо тибќи  принсипњои эњтирому боварии 
њамдигарї, некхоњї, боодобї ва беѓаразї ба роњ монда мешавад.   

74) Муносибати омўзгорон бо падару модарон набояд ба бањои 
таълимгирандагон таъсир расонад. Инчунин ба бањодињии шогирдон  
набояд дастгирие, ки падару модарон ѐ парасторони онњо ба мактаб ѐ 
дигар муассисаи таълимї мекунанд, таъсир расонад. 

 
4.2.Омўзгор ба корњои оила ва њаѐти шахсии  

таълимгирандагони худ дахолат намекунад 

75) Омўзгор ба њаѐти шахсии таълимгиранда танњо бо назардошти 
зарурати касбї, њангоме ки ба њаѐт ва саломатии таълимгиранда тањдиде 
мушоњида мегардад, дахолат менамояд.  

76) Омўзгор фикру аќидањои баѐннамудаи падару модарон, ѐ 
парасторонро дар бораи таълимгирандагон ошкор намесозад. Ба шахси 
дигар ошкор кардани чунин иттилоот танњо бо розигии падару модар 
сурат мегирад. 

      

4.3. Принсипи эњтиром нисбат ба касби омўзгор 

77) Омўзгор дар њама соњањои фаъолияти худ принсипи эњтиром 
ба касбро риоя менамояд. 

78) Омўзгор бо фаъолияту амалњои худ бояд ба баланд 
бардоштани нуфузу эътибори касбе, ки ба он машѓул мебошад, мусоидат 
намояд. 

79) Омўзгор набояд дар ваќти корї ба таблиѓоту ташвиќоти сиѐсї, 
динию мазњабї машѓул шавад.   

80) Омўзгор њуќуќ дорад, ки аз мавќеъ ва принсипњои маънавию 
ахлоќии худ њимоя намояд, шаъну эътибори шахсии хешро баланд 
бардорад ва  барои анљомдињии фаъолияти касбии худ муњайѐ намудани 
шароити лозимаро талаб намояд. 

 

4.4. Муносибати байни омўзгорон 

81) Дар заминаи принсипњои њамкорї, эњтиром ба якдигар, 
дастгирии њамдигарї, ошкорбаѐнї, боварї ва  инчунин омода будан ба 
мубодилаи донишу малакаи худ бо њамкасбон муносибати байни 
омўзгорон асос меѐбад.   

82) Омўзгор њуќуќ надорад, ки дараљаи тахассуси касбии дигар 
омўзгорро дар байни омма тањти шубња ќарор дињад ѐ паст занад. 
Муњокима намудани фаъолияти дигар омўзгор дар њузури 
таълимгирандагон ва падару модарон  ѐ парасторони онњо манъ аст.   

83) Омўзгорон аз ихтилофоти беасос ва мољарољўѐна худдорї 
мекунанд. Дар њолатњои ба миѐн омадани ихтилофи назар омўзгорон 
кўшиш мекунанд, ки роњи ќобили ќабули њалли онњоро пайдо кунанд. 

84) Омўзгорон бояд њам камбудию ѓалатњои худ ва њам 
камбудињои њамкасбони худро беѓаразона  тањлил кунанд, ѓалату 



камбудињои якдигарро пинњон насозанд. Танќиде, ки ба манфиати кор, 
њалли мушкилот, ислоњи нуќтаи назар ва рафтори њамкасбон ѐ 
маъмурият нигаронида шудааст, набояд ба иззати нафси шахсе, ки тањти 
танќид ќарор мегирад, расад. Он бояд асоснок, манфиатбахш, 
боодобона, беозор ва  хайрхоњона бошад. Таъќиб намудани омўзгор 
барои танќид манъ аст.   

85) Ќарзи ахлоќии омўзгор фаъолона муќобилият кардан ба 
зуњури амалњои номатлуб ва бесалоњиятии  њамкасбон мебошад. 

 

4.5. Муносибати омўзгор бо маъмурияти муассисаи таълимї 

86) Дар муассисањои таълимї эњтироми њамдигарї, хайрхоњї ва  
њамдигарфањмї риоя карда мешавад. Масъулияти нигоњдории чунин 
муњит ба зиммаи роњбарияти муассисаи таълимї вогузор  мешавад. 

87) Роњбари муассисаи таълимї ўњдадор мебошад, ки  нисбат ба 
таъминоти моддї ва њифзи  иљтимоии кормандон ѓамхорї зоњир намояд. 

88) Маъмурияти муассисаи таълимї барои мубодилаи афкор 
шароит муњайѐ месозад.   

89) Муносибатњои маъмурият бо њар як омўзгор ба принсипњои 
баробарњуќуќї асос меѐбанд.   

90) Бањоњо ва ќарорњои роњбари муассисаи таълимї доир ба 
фаъолияти омўзгорон бояд беѓаразона бошанд. Довталабон ба дараљаи 
тахассусии баландтар танњо дар асоси фаъолияти педагогї  тибќи 
тартиботи муќарраргардидаи ќонунгузорї интихоб ва дастгирї карда 
мешаванд. 

91) Гирифтани тўњфа дар њама гуна шакл барои ќабул ба кор, 
баланд бардоштани дараљаи тахассусї, таъин шудан ба вазифаи 
баландтар ва ѓайра нораво мебошад. 

 
5. ОМЎЗГОР ВА ЉОМЕА 

     Иштирок дар њаѐти љамъиятї 

92) Омўзгор метавонад ба фаъолияти дигар машѓул  шавад, агар 
чунин фаъолият бо мустаќилияти касбї созгор бошад, шаъну эътибори 
ўро паст накунад ва ба таълимгирандагон ва фаъолияти педагогии ў зиѐн 
нарасонад. 

93) Омўзгор дар фаъолияти љамъиятиаш  масъулияти баланд 
нишон дода,  бояд њамеша наќши махсуси худро њамчун тарбиятгар, 
барандаи нури маърифату дониш дар љамъият гузорад. 

94) Омўзгор ба шарофати мавќеи холисонаи шањрвандї ва 
фаъолияти башардўстонааш дар њаѐти љомеа бояд намунаи ибрат бошад. 

95) Омўзгор нуфузу эътибори касбии худро, барои њифзи 
арзишњо ва принсипњои умумибашарї равона месозад. 

 

5.1. Муќаррароти хотимавї 



96) Њангоми ба муассисаи таълимї ба кор ќабул кардани 
омўзгор роњбари муассиса бояд ўро бо мазмуну мундариљаи Маќоми 
омўзгор шинос кунад.  

97) Дар њолатњои вайрон кардани муќаррароти Маќоми омўзгор 
аз љониби њайати омўзгорон ва маъмурияти муассисаи таълимї  маќоми 
дахлдори болої  тадбирњо меандешад. 

 

5.2. Савганди омўзгор 

  Ман, њамчун омўзгор Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии 

Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии Тољикистон "Дар бораи маориф"-ро 

асос намуда, бо дарки масъулият ўњдадор мешавам, ки ба кори таълиму 

тарбия сидќан машѓул мешавам, эњтиром, шаъну шараф ва эътибори 

њамкасбон, таълимгирандагон, падару модарон ва дигаронро ба љо 

оварда, ба муќобили њама гуна зуњуроти номатлуб баромад менамоям ва 

њамчун тарафдори тањаммулпазирї дар њама гуна њолатњо тавсияњои 

Маќоми омўзгорро   ќабул   ва  иљро менамоям.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                 
ЌАРОРИ  МУШОВАРАИ 

ВАЗОРАТИ  МАОРИФИ  ЉУМЊУРИИ  ТОЉИКИСТОН 
 

аз « 28 » июни соли 2011        № 14/44                      ш.Душанбе 
 

          Дар бораи тасдиќи “Тавсиянома доир ба маќоми омўзгор дар муассисањои таълимии Љумњурии 
Тољикистон” 

 

  Љаласаи мушовараи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон лоињаи “Тавсиянома доир ба 
маќоми омўзгор дар муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон”-ро баррасї намуда,  

 
    ќ а р о р   м е к у н а д: 

 

    1. “Тавсиянома доир ба маќоми омўзгор дар муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон” 
тасдиќ карда шавад (замима мегардад). 

     2. Роњбарони муассисањои таълимии љумњурї  омўзгоронро  бо Тавсияномаи мазкур шинос 

намуда, онро дар маќоми олии муассисаи таълимї (Шўрои олимон, Шўрои омўзгорон) ќабул карда, 

аз љониби  устодон ќабули Савганди омўзгорро ба роњ монанд. 

     3. Донишгоњи давлатии омўзгории Тољикистон ба номи Садриддин Айнї љињати шарњи 

«Тавсиянома доир ба маќоми омўзгор дар муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон» роњнамо 

омода намояд.  

4. Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомўзии  кормандони соњаи маорифи Академияи 

тањсилоти Тољикистон, Донишкадаи такмили ихтисоси омўзгорони муассисањои тањсилоти олии 

касбии назди Донишгоњи миллии Тољикистон, Донишкадаи маълумоти касбии Вилояти Мухтори 

Кўњистони Бадахшон ба номи Т.Назаршоев, Донишкадаи такмили ихтисос ва бозомўзии  

кормандони соњаи маорифи вилояти Суѓд, Донишкадањои такмили ихтисос ва бозомўзии  

кормандони соњаи маорифи минтаќањои Ќўрѓонтеппаю Кўлоби вилояти  Хатлон, Маркази такмили 

ихтисоси Раѐсати маорифи шањри Душанбе дар барномањои таълимї омўзиши Тавсияномаи 

мазкурро њамчун соати дарсї ворид намоянд.  

5. Академияи тањсилоти Тољикистон, Пажўњишгоњи рушди маорифи Академияи тањсилоти 

Тољикистон ва Маркази љумњуриявии таълимию методї доир ба шарњи “Тавсиянома доир ба маќоми 

омўзгор дар муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон” маќолањо ба табъ расонанд. 

   6.  Раѐсати илм ва инноватсияи Вазорати маориф «Тавсиянома доир ба маќоми омўзгор дар 

муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон»-ро тавассути рўзномаи «Омўзгор», маљаллаи 

“Маърифати омўзгор” ва дигар рўзномаю маљаллањои соњавї ба табъ расонад.   

   7. Раѐсати тањсилоти томактабї ва миѐнаи умумї, ибтидої ва миѐнаи касбї, олии касбї ва 

баъдидипломї, муассисањои таълимї ва илмии зертобеъ иљрои «Тавсиянома доир ба маќоми омўзгор 

дар муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон»-ро дар њамаи зинањои тањсилот таъмин намоянд. 

8. Сардорони Раѐсати маорифи Вилояти Мухтори Кўњистони Бадахшон, вилоятњои Суѓду 

Хатлон, шањри Душанбе ва мудирони шўъбањои маорифи шањру ноњияњои тобеи љумњурї, 

директорони муассисањои тањсилоти ибтидої ва миѐнаи касбї, ректорони  муассисањои тањсилоти 

олии касбии љумњурї љињати амалї намудани талаботи “Тавсиянома доир ба маќоми омўзгор дар 

муассисањои таълимии Љумњурии Тољикистон” чорањои мушаххас андешанд.  

9. Раѐсати илм ва инноватсия якљоя бо Раѐсати маорифи Вилояти Мухтори Кўњистони 

Бадахшон, вилоятњои Суѓду Хатлон, шањри Душанбе, мудирони шўъбањои маорифи шањру ноњияњо 

ва роњбарони муассисањои таълимии љумњурї иљрои талаботи Тавсияномаи мазкурро тањти назорати 

доимї ќарор дињанд.  

10. Ќарори мушовараи Вазорати маорифи Љумњурии Тољикистон аз 29.03.2011, 6/29 “Дар 

бораи тасдиќ ва тадбиќи Кодекси одоби омўзгор” аз эътибор соќит дониста шавад. 

   11. Назорати иљрои ќарори мазкур ба зиммаи муовини аввали Вазир Ф.Рањимов ва муовини 
Вазир Т.Мањмадова гузошта шавад. 

           

 Раиси мушовара,                                        

              Вазир                                                                                                                   А. Рањмонов                                                                                     



 
Бо ќарори мушовараи                                                                                
Вазорати маорифи 
Љумњурии Тољикистон 
аз 28 июни соли 2011, 
№ 14/44 тасдиќ шудааст 

  
 

Тавсиянома 
доир ба маќоми омўзгор дар муассисањои таълимии 

Љумњурии Тољикистон 
 

Пешгуфтор 

Маќоми омўзгор дар асоси Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон, Ќонуни 

Љумњурии Тољикистон «Дар бораи маориф», Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи тањсилоти 

олии касбї ва тањсилоти касбии баъд аз муассисаи олии таълимї», Ќонуни Љумњурии Тољикистон 

«Дар бораи тањсилоти ибтидоии касбї»,  Ќонуни Љумњурии Тољикистон «Дар бораи масъулияти 

падару модар дар таълим ва тарбияи фарзанд», «Тавсияномаи ЮНЕСКО оид ба мавќеи омўзгорон» 

(соли 1966), «Тавсияномаи ЮНЕСКО оид ба маќоми кадрњои омўзгории муассисањои тањсилоти олии 

касбї» (соли 1997)  ва дигар санадњои меъѐрии њуќуќии соњаи маориф тањия гардидааст. 

 Маќоми омўзгор  низоми ягонаи талабот ва меъѐрњои одоби касбиро дар њамаи  зинањои 

тањсилот муайян менамояд. Он муносибати байни омўзгорон ва таълимгирандагон, њамчунин дигар 

аъзои  њайати омўзгорону кормандони муассисаи таълимию тарбиявиро танзим намуда, арзишњои 

инсонї ва шаъну шарафи онњоро њифз мекунад. Маќоми мазкур ба сифати фаъолияти касбии 

омўзгорон мусоидат намуда, касби пуршарафи онњоро њифз мекунад ва барои рушди фарњангу 

маърифати омўзгорон дар муассисањои таълимию тарбиявї мусоидат  менамояд.  

Маќоми омўзгор њамчун санади тавсиявї хидмат намуда, фаъолияти касбии омўзгорон ва 

њамаи кормандони муассисањои таълимї ва тарбиявиро, ки бо тарбиягирандагон, хонандагон, 

донишљўѐн, магистрон ва аспирантони рўзона (минбаъд-таълимгирандагон) њамкорї мекунанд, ба 

танзим медарорад. 

   

1. МУЌАРРАРОТИ УМУМЇ 

 1) Маќоми омўзгор меъѐрњои асосии ахлоќи касбиро муайян карда, танзимкунандаи 
муносибатњои байни омўзгор ва таълимгирандагон, инчунин аъзои дигари  њайати омўзгорону 
кормандони муассисањои таълимї ва тарбиявї мебошад. 

 2) Маќоми омўзгор барои фароњам овардани шароити хуби тањсил ва кор, фазои мусоиди 
психологї барои муоширати байни кормандон, тарбиягирандагони онњо, падару модарон, инчунин 
дигар аъзои њайати омўзгорону кормандони муассисаи таълимї ва тарбиявї равона  шудааст.  

 3) Маќсади асосии татбиќи њама меъѐрњои Маќоми  омўзгор баланд бардоштани фарњангу 
маърифати кормандони соњаи маориф, обрўю эътибори омўзгорони муассисаи таълимї мебошад. 

 4) Њар як омўзгор меъѐрњои Маќоми мазкурро иљро намуда, дар тањкими обрўю мартабаи 
касбии худ сањм мегузорад. 

 

2. ПРИНСИПЊОИ АСОСИи маќоми ОМЎЗГОРЇ 

5) Меъѐрњои Маќоми омўзгор дар асоси меъѐрњои ахлоќии умумиинсонї, анъанањои 

демократии муассисањои таълимии Тољикистон, муќаррароти конститутсионї, санадњои 

ќонунгузории Љумњурии Тољикистон, меъѐрњои њуќуќи инсон ва њуќуќи кўдак муќаррар карда 

мешавад. 

6)  Асоси меъѐрњои Маќоми омўзгорро принсипњои бунѐдии зерин: башардўстї, инсонгарої, 
адолатпарварї, касбият, масъулият,  сабурї, озодфикрї, тањаммулпазирї, шарикї ва њамрайъї 
(њамфикрї) ташкил медињад. 

 
2.1. Меъѐрњои асосї 

7) Фаъолияти омўзгор ба рушду такомули њамаљонибаи таълимгиранда бо маќсади тарбияи 
шањрванди бошууру боидрок ва кўмак расонидан доир ба мутобиќ намудани ў ба њаѐти љомеа 
нигаронида шудааст. 

8) Омўзгор бояд вазифаи худро бо мењру муњаббат ва масъулияти баланд иљро намояд. 
9) Дар фаъолияти худ омўзгор принсипњои ахлоќу одоби умумиинсонї ва касбиро риоя  

менамояд ва нисбат ба ўњдадорињои хеш содиќ мебошад. Омўзгор расидани зиѐнро ба 



таълимгирандагон пешгирї мекунад, њаѐти таълимгирандаро зери хавфу хатар намегузорад ва ўро аз 
њама гуна таъсироти зарарнок њифз менамояд. 

10) Омўзгор донишњоеро, ки ба њаѐти таълимгиранда ѐ дар маљмўъ ба љомеа тањдид 
мекунанд, пешнињод намекунад ва ѐ усулњоеро истифода менамояд, ки ба вазъи саломатї, рўњї  ва ѐ 
љисмонии таълимгирандагон таъсири манфї  намерасонанд. 

 

2.2. Принсипњои адолат 

  11) Принсипњои адолат барои омўзгор бетафовут набуда, нисбат ба њама таълимгирандагон, 
сарфи назар аз синну сол, хусусиятњои фардї, лаѐќат, љинс, нажод, миллат, мазњаб, ањволи иљтимої, 
аќидањои сиѐсї, мањалли истиќомат ва дигар нишонањо  хайрхоњ,   боилтифот ва мењрубон мебошад. 

12) Омўзгор њангоми бањодињї дар санљишу имтињонњо ба дастовардњои таълимгирандагон 
беѓаразона ва одилона амал мекунад.  Барои омўзгор ѓайрихолисона паст ѐ баланд кардани бањо,  
ислоњи ѓалатњои таълимгирандагон барои нишон додани муваффаќияти сохтакорона дар ваќти 
имтињонњои хаттї ва санљишњои назоратї  ќатъиян манъ аст. 

 

2.3.Принсипи баробарии гендерї 

13) Омўзгор дар раванди таълиму тарбия принсипи баробарии таълимгирандагони љинси зан 
ва мардро риоя мекунад. 

14) Омўзгор донишњои мардон ва занонро, ки рушди љомеа ба онњо вобаста мебошад, дуруст 
майян  менамояд.  

 

2.4.Принсипи мустаќилияти омўзгор 

15) Омўзгор дар фаъолияти педагогии худ эљодкор  ва мустаќил буда, њуќуќу ўњдадорињои 
касбии хешро риоя менамояд.   

16) Њангоми ќабул  гардидани ќарорњои касбї омўзгор манфиати моддї, шахсї, инчунин 
манфиатњои оила, хешовандон ва рафиќонро ба инобат намегирад. 

17) Омўзгор дар доираи ќонунгузории амалкунандаи Љумњурии Тољикистон ба таљрибаи 
озоди эљодии педагогї њуќуќ дорад. Омўзгор тарзу усули муносибат бо таълимгирандагонро, ки ба 
эњтироми њамдигарї асос ѐфтааст, мустаќилона интихоб менамояд.  Метавонад бо салоњдиди худ 
намуди фаъолияти тарбиявиро интихоб намояд ва усулњои навоваронаи таълиму тарбияро истифода 
кунад, агар онњо аз нуќтаи назари касбї шоиста ва ќобили истифода бошанд.  

18) Омўзгор дар фаъолияти касбии худ хилофи манфиату маќсадњои таълим амал намекунад. 
 

2.5. Масъулият 

19) Омўзгор ба кори худ содиќ мебошад ва њангоми иљрои ўњдадорињои хеш масъулиятро 
дарк  менамояд. 

20) Омўзгор барои сифатнокї ва натиљањои кори педагогии ба ў вогузоргардида масъул  
мебошад. 

21) Омўзгор ба њимояи љисму рўњ, зењн, эњсосот ва маънавияти  таълимгирандагоне, ки ба 
таълиму тарбияи онњо машѓул  аст, масъул  мебошад. 

22) Омўзгор барои иљрои вазифањо ва њифзи захирањое, ки маъмурият ба ў вогузор 
намудааст, масъул мебошад. 

 
2.6. Афзалиятнокии манфиатњои таълимгиранда 

23) Омўзгор таълимгирандаро њамчун шахсият эњтиром намуда, раванди тарбиявиро бо 
назардошти хусусиятњои фардї ва синнусолї, хислат ва ќобилияти ў ташкил менамояд. 

24) Дар доираи риояи талаботи ќонунгузорї омўзгор дар фаъолияти касбии худ манфиатњои 
таълимгирандаро нисбат ба  манфиатњои њама шахсони дигар ба таври афзалиятнок дастгирї ва 
эњтиром мекунад. 

25) Омўзгор ба фаъолияти  таълимгирандагон диќќат дода, ба онњо имконият медињад, ки 
фикру аќидањояшонро баѐн намоянд.  Омўзгор бояд ба суханони таълимгиранда гўш дињад, хоњиши 
таълимгирандаро ба эътибор гирад.   

26) Омўзгор дар њама њолатњо ба таълимгирандагон ѓамхорона ва эњтиѐткорона кўмак 
мерасонад. 

27) Омўзгор таълимгирандагонро ба эљодкорї њидоят менамояд, раванди педагогиро бе 
маљбурсозї идора мекунад, ба таълимгирандагон  хушнудї, некхоњї, боварї, некбинию зиндадилї 
бахшида, муњаббати онњоро барои зиндагии некбинона бештар мегардонад. 

28) Омўзгор барои таълимгирандагон бо маќсади дуруст дарк кардан ва аз худ намудани 
маводи таълимї ваќт муайян менамояд ва маводи таълимиро соддаю фањмо пешнињод мегардонад. 

29) Дар раванди таълим агар фикру аќидањои омўзгор аз ягон љињат аз тарбиягиранда фарќ 
намояд, омўзгор сарфи назар аз ин бояд ўро рўњан дастгирї намояд.  

 

 



2.7. Салоњият ва поквиљдонї 

30) Омўзгор барои ноил гардидан ба натиљањои мусбати педагогї дар доираи имкон, аз њама 
воситањо, донишњои замонавї, усулњои таълиму тарбияи муосир  истифода мебарад ва дар мавриди 
зарурат  ба  дигар мутахассисон мурољиат менамояд. 

31) Омўзгор  доир ба комѐбињои илмї ба тарбиягирандагон маълумот пешнињод менамояд ва 
эњтимолияти амалишавии онњоро дуруст шарњ медињад.   Дар ин  гуна њолат аз баѐни   манфиати 
шахсии худ ва манфиатњои муассисаю ташкилотњо худдорї  менамояд. 

32) Омўзгор њуќуќ дорад, ки аз сарчашмањои гуногуни иттилоотї истифода намояд. Њангоми 
интихоб ва ба таълимгирандагон расонидани иттилоот омўзгор принсипњои беѓаразї, ба маврид 
будан ва набудани иттилоотро риоя мекунад. 

 
2.8. Бошарафї ва бовиљдонї 

33) Омўзгор дар зиндагї ва фаъолияти касбии худ шахси бошараф, бовиљдон, покдил, 
собитќадам ва вафодор мебошад. 

34) Омўзгор њуќуќ, манфиат, шаъну шараф, номи неки инсонњое, ки бо онњо њамкорї 
менамояд, эњтиром мекунад. 

35) Омўзгор аз њама гуна амалњое, ки ба зуњури беадолатї равона мешаванд, худдорї 
менамояд.  

36) Омўзгор дар  фаъолияти касбии худ бояд иштибоњ накунад ва таълимгирандагону падару 
модарони онњоро низ нодуруст њидоят нанамояд.   

37) Омўзгор аз обрўю эътибор ва маќоми касбии худ сўиистифода намекунад. 
38) Омўзгор нисбат ба аќидањои динию мазњабї ва сиѐсии таълимгирандагони худ 

эњтиромона муносибат мекунад. Ў њаќ надорад, ки фикру аќидањои шахсии худро дар бораи аќоиди 
динию мазњабї ва сиѐсї ба таълимгирандагон тањмил намояд. 

 

2.9. Маданияти омўзгор 

39) Омўзгор маданияти баланд  дошта, ботамкинона ва боодобона сухан мекунад,  намуди 
зоњирии худро назорат менамояд, сабурї ва тањаммулпазириро пеша мекунад ва  аз амалњои 
эњсосотии манфие, ки шаъну эътибори инсонии ўро паст мезананд,  худдорї менамояд.  

40) Омўзгор шогирдонро бо рафтори намунавии худ тарбия менамояд. Ў аз пандомўзии 
номатлуб худдорї мекунад,   ба шитобкорї роњ намедињад ва аз дигарон он чизеро, ки худ барои  риоя 
кардан ќодир нест, талаб намекунад. 

41) Омўзгор дар  коллектив муњити хайрхоњона, мурувват ва  ѐрию њамкории эљодиро ба 
вуљуд оварда, њавасмандиро барои  азхудкунии донишњои нав  ба роњ мемонад. 

42) Омўзгор меъѐри одобу ахлоќро риоя намуда, кўшиш менамояд, ки вазифаи худро бе 
тањдид, маљбурсозї ва зўроварї иљро намояд. 

43) Омўзгор њамеша њусни баѐн ва муоширати худро такмил медињад ва аз калимаю 
иборањои ќабењ  ва тањќиркунанда хешро дар канор мегирад.  

44) Омўзгор покизагиву боназокатиро риоя карда, аз пўшидани либосњои гуногунрангаву 
хотирљалбкунанда, худдорї мекунад.  

 

2.10. Эътибор, обрў ва шўњрати омўзгор 

45) Омўзгор  тавассути зањмат, адолатпешагї, мењнатдўстї, инсондўстї ва донишмандї 
соњиби обрў, эътибор ва шўњрат мегардад.   

46) Омўзгор ба мисли худ тарбиягирандагонро бо арзишњои фарњангии миллї ва 
умумибашарї шинос намуда, дар раванди рушди фарњангии онњо сањми муносиб мегузорад ва 
тарбиягирандагонро дар рўњияи зањматкашї, мењнатдўстї ва инсондўстї ба воя мерасонад.     

47) Омўзгор дар муносибату муошират бо атрофиѐн хушмуомила мебошад. Ў меъѐрњои 
одобро, ки барои   њолатњои муносиб муайян шудаанд, риоя мекунад. 

48) Ба омўзгор майпарастї ва сўиистифода аз дигар маводи мадњушкунанда манъ аст. 

49) Омўзгор обрўю эътибори худро гиромї медорад. 
 

3. ОДОБИ МУНОСИБАТИ ЊАМДИГАРИИ ОМЎЗГОР ВА ТАЪЛИМГИРАНДАГОН 

50) Вазифаи пуршарафи омўзгор тарбия намудани инсони комил,  бомаърифат ва мувофиќ 
ба талботи  замон мебошад. 

51) Омўзгор рушду инкишофи њамаљонибаи тарбияи маънавии таълимгирандаро ба зиммаи 
худ мегирад ва   ба гирифтани донишњои замонавї ба онњо мусоидат менамояд.  

52) Омўзгор усулњои таълимиеро интихоб менамояд, ки ба ташаккули тафаккури 
таълимгирандагон мусоидат мекунанд.  



53) Омўзгор ба муваффаќиятњои таълимгирандагон  бояд воќеъбинона бањогузорї  намояд  
ва сатњи њавасмандии онњоро ба тањсил баланд бардорад.  

54) Омўзгор ба таълимгирандагон муносибату муоширатро талин мекунад.  
55) Омўзгор дар ќалби шогирдони худ муносибати хайрхоњонаро нисбат ба   атрофиѐн ва 

муњити зист  тарбия менамояд, боварї ба рафиќон ва эътимод доштан ба одамонро рушду такомул 
медињад. 

 

3.1.Омўзгор  ба эњтироми шахсияти таълимгирандагон омода аст 

56) Омўзгор шаъну шараф ва эътибори шахсияти таълимгирандагонро эњтиром менамояд ва 
ѐрии педагогии худро аз онњо дареѓ намедорад. 

57) Омўзгор аз маќому мартабаи хизматї сўйистифода намекунад.     Тарбиятгирандагони 
худро низ барои корњои ѓайритаълимї истифода накарда, аз онњо тамаъ ѐ хизмати иловагї талаб 
намекунад. 

58) Омўзгор шахсияти таълимгирандаро дар њама  њолат, њатто дар сурати пешнињодњои ў аз 
љониби таълимгиранда маъќул шуморида нашуда бошанд њам, эњтиром мекунад.   

59) Омўзгор барои   озодона изњор намудани фикру аќидањои  шогирди худ ва доштани 
мавќеи шахсї  дар раванди муњокимаи маводи таълимї имконият фароњам меоварад. 

60) Омўзгор манфиатњои таълимгирандагонро њимоя мекунад ва онњоро аз њама гуна 
зўроварї – зўроварии љисмонї, психологї ва дигар намуди зуроварињо эмин нигоњ  медорад.  

61) Омўзгор таълимгирандагонро аз амалњои шањвонї, таъќиб ва тањќири дигарон, паст 
кардани шаъну шарафи атрофиѐн њифз  менамояд. 

 

3.2.Эњтироми њуќуќи таълимгирандагон ба озодона  

интихоб намудани омўзгор 

62)Таълимгирандагон бо тартибе, ки ќонунгузорї муайян намудааст, барои озодона интихоб 
намудани омўзгор дар муассисаи таълимї њуќуќ доранд.  

63) Таълимгирандагон њуќуќи гирифтани  таълиму тарбияи иловагї доранд ва бояд 
омўзгорон ва падару модарон барои гирифтани ин навъ таълим монеъ нашаванд. 

 
                      3.3.Омўзгор махфияти иттилоотро таъмин менамояд 

64) Омўзгор њаќ надорад иттилоотеро, ки таълимгиранда, падару модар ѐ њамкорон шахсан 

ба ў бовар намудаанд, ба истиснои њолатњои пешбининамудаи ќонунгузорї, ба шахсони дигар ошкор 

намояд. 

 

3.4.Омўзгор ва  барќарор намудани муносибатњои  

њамкории мутаќобила ва эљодкории якљоя ба манфиати  

таълимгиранда  

65) Омўзгор љараѐни таълимро њамчун раванди ошкорои њамшарикии иљтимої, ки ба   
масъулияти  шахсии њамаи иштирокдорон хос мебошад, эътироф менамояд. Омўзгор мањорати касбї 
ва маданияти баланди муносибатро бо таълимгирандагон њангоми машѓулият ва таълим намоиш 
медињад. 

66) Омўзгор бо шогирдон дар раванди таълим муносибатњои эътимодноки њамкорї ва 
эљодкорї ташкил менамояд.   

67) Омўзгор таълимгирандагонро ба рушду ишкишоф ва худидоракунии  муассисаи таълимї 
фаъолона љалб менамояд.  

68) Омўзгор бояд зарурат ва маќсади ба даст овардани маълумот ва донишро ба 
таълимгирандагон дуруст шарњ дињад. 

69) Омўзгор дар сурати имконият надоштани шогирдон ба воситањои талимї ва ѐ надоштани 
шароити  гирифтани таълим бо падару модар ва ѐ  бо намояндагони ќонунии онњо  њамкорї   мекунад 
ва ѐ ки барои кўмак расонидан ба муассисањои дахлдор мурољиат менамояд. 

 
6. Њамкорї ва муносибати омўзгор бо падару модарон  

 
4.1.Пешнињоди ѐрии педагогї ба падару модарон 

70) Омўзгор њангоми таълиму тарбияи шогирдон ба падару модарон, парасторон ѐ шахсони 
онњоро ивазкунанда њамкорї мекунад, онњоро ба раванди тарбияи таълимгирандагон љалб менамояд. 

71) Омўзгор сари ваќт падару модарон  ва ѐ парасторони онњоро аз њолати таълиму тарбияи 
фарзандон огоњ менамояд. 

72) Омўзгор ба падару модарон ва парасторони онњо оид ба мушкилоти тарбияи 
фарзандонашон маслињатњо медињад, дар сабук намудани ихтилофоти байни падару модар  ва 
кўдакони онњо ѐрї мерасонад. 



73) Муносибатњои мутаќобилаи байни омўзгор ва падару модар, инчунин  парасторони онњо 
тибќи  принсипњои эњтирому боварии њамдигарї, некхоњї, боодобї ва беѓаразї ба роњ монда 
мешавад.   

74) Муносибати омўзгорон бо падару модарон набояд ба бањои таълимгирандагон таъсир 
расонад. Инчунин ба бањодињии шогирдон  набояд дастгирие, ки падару модарон ѐ парасторони онњо 
ба мактаб ѐ дигар муассисаи таълимї мекунанд, таъсир расонад. 

 
4.2.Омўзгор ба корњои оила ва њаѐти шахсии  

таълимгирандагони худ дахолат намекунад 

75) Омўзгор ба њаѐти шахсии таълимгиранда танњо бо назардошти зарурати касбї, њангоме 
ки ба њаѐт ва саломатии таълимгиранда тањдиде мушоњида мегардад, дахолат менамояд.  

76) Омўзгор фикру аќидањои баѐннамудаи падару модарон, ѐ парасторонро дар бораи 
таълимгирандагон ошкор намесозад. Ба шахси дигар ошкор кардани чунин иттилоот танњо бо 
розигии падару модар сурат мегирад. 

      

4.3. Принсипи эњтиром нисбат ба касби омўзгор 

77) Омўзгор дар њама соњањои фаъолияти худ принсипи эњтиром ба касбро риоя менамояд. 
78) Омўзгор бо фаъолияту амалњои худ бояд ба баланд бардоштани нуфузу эътибори касбе, 

ки ба он машѓул мебошад, мусоидат намояд. 
79) Омўзгор набояд дар ваќти корї ба таблиѓоту ташвиќоти сиѐсї, динию мазњабї машѓул 

шавад.   
80) Омўзгор њуќуќ дорад, ки аз мавќеъ ва принсипњои маънавию ахлоќии худ њимоя намояд, 

шаъну эътибори шахсии хешро баланд бардорад ва  барои анљомдињии фаъолияти касбии худ муњайѐ 
намудани шароити лозимаро талаб намояд. 

 

4.4. Муносибати байни омўзгорон 

81) Дар заминаи принсипњои њамкорї, эњтиром ба якдигар, дастгирии њамдигарї, 
ошкорбаѐнї, боварї ва  инчунин омода будан ба мубодилаи донишу малакаи худ бо њамкасбон 
муносибати байни омўзгорон асос меѐбад.   

82) Омўзгор њуќуќ надорад, ки дараљаи тахассуси касбии дигар омўзгорро дар байни омма 
тањти шубња ќарор дињад ѐ паст занад. Муњокима намудани фаъолияти дигар омўзгор дар њузури 
таълимгирандагон ва падару модарон  ѐ парасторони онњо манъ аст.   

83) Омўзгорон аз ихтилофоти беасос ва мољарољўѐна худдорї мекунанд. Дар њолатњои ба 
миѐн омадани ихтилофи назар омўзгорон кўшиш мекунанд, ки роњи ќобили ќабули њалли онњоро 
пайдо кунанд. 

84) Омўзгорон бояд њам камбудию ѓалатњои худ ва њам камбудињои њамкасбони худро 
беѓаразона  тањлил кунанд, ѓалату камбудињои якдигарро пинњон насозанд. Танќиде, ки ба манфиати 
кор, њалли мушкилот, ислоњи нуќтаи назар ва рафтори њамкасбон ѐ маъмурият нигаронида шудааст, 
набояд ба иззати нафси шахсе, ки тањти танќид ќарор мегирад, расад. Он бояд асоснок, манфиатбахш, 
боодобона, беозор ва  хайрхоњона бошад. Таъќиб намудани омўзгор барои танќид манъ аст.   

85) Ќарзи ахлоќии омўзгор фаъолона муќобилият кардан ба зуњури амалњои номатлуб ва 
бесалоњиятии  њамкасбон мебошад. 

 

4.5. Муносибати омўзгор бо маъмурияти муассисаи таълимї 

86) Дар муассисањои таълимї эњтироми њамдигарї, хайрхоњї ва  њамдигарфањмї риоя 
карда мешавад. Масъулияти нигоњдории чунин муњит ба зиммаи роњбарияти муассисаи таълимї 
вогузор  мешавад. 

87) Роњбари муассисаи таълимї ўњдадор мебошад, ки  нисбат ба таъминоти моддї ва њифзи  
иљтимоии кормандон ѓамхорї зоњир намояд. 

88) Маъмурияти муассисаи таълимї барои мубодилаи афкор шароит муњайѐ месозад.   
89) Муносибатњои маъмурият бо њар як омўзгор ба принсипњои баробарњуќуќї асос 

меѐбанд.   
90) Бањоњо ва ќарорњои роњбари муассисаи таълимї доир ба фаъолияти омўзгорон бояд 

беѓаразона бошанд. Довталабон ба дараљаи тахассусии баландтар танњо дар асоси фаъолияти 
педагогї  тибќи тартиботи муќарраргардидаи ќонунгузорї интихоб ва дастгирї карда мешаванд. 

91) Гирифтани тўњфа дар њама гуна шакл барои ќабул ба кор, баланд бардоштани дараљаи 
тахассусї, таъин шудан ба вазифаи баландтар ва ѓайра нораво мебошад. 

 
7. ОМЎЗГОР ВА ЉОМЕА 

     Иштирок дар њаѐти љамъиятї 

92) Омўзгор метавонад ба фаъолияти дигар машѓул  шавад, агар чунин фаъолият бо 
мустаќилияти касбї созгор бошад, шаъну эътибори ўро паст накунад ва ба таълимгирандагон ва 
фаъолияти педагогии ў зиѐн нарасонад. 



93) Омўзгор дар фаъолияти љамъиятиаш  масъулияти баланд нишон дода,  бояд њамеша 
наќши махсуси худро њамчун тарбиятгар, барандаи нури маърифату дониш дар љамъият гузорад. 

94) Омўзгор ба шарофати мавќеи холисонаи шањрвандї ва фаъолияти башардўстонааш дар 
њаѐти љомеа бояд намунаи ибрат бошад. 

95) Омўзгор нуфузу эътибори касбии худро, барои њифзи арзишњо ва принсипњои 
умумибашарї равона месозад. 

 

5.1. Муќаррароти хотимавї 
96) Њангоми ба муассисаи таълимї ба кор ќабул кардани омўзгор роњбари муассиса бояд 

ўро бо мазмуну мундариљаи Маќоми омўзгор шинос кунад.  
97) Дар њолатњои вайрон кардани муќаррароти Маќоми омўзгор аз љониби њайати 

омўзгорон ва маъмурияти муассисаи таълимї  маќоми дахлдори болої  тадбирњо меандешад. 
 

5.2. Савганди омўзгор 

  Ман, њамчун омўзгор Конститутсияи (Сарќонуни) Љумњурии Тољикистон ва Ќонуни Љумњурии 

Тољикистон "Дар бораи маориф"-ро асос намуда, бо дарки масъулият ўњдадор мешавам, ки ба кори 

таълиму тарбия сидќан машѓул мешавам, эњтиром, шаъну шараф ва эътибори њамкасбон, 

таълимгирандагон, падару модарон ва дигаронро ба љо оварда, ба муќобили њама гуна зуњуроти 

номатлуб баромад менамоям ва њамчун тарафдори тањаммулпазирї дар њама гуна њолатњо тавсияњои 

Маќоми омўзгорро   ќабул   ва  иљро менамоям.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


