
    Дар ҷаласаи кафедра 

    муҳокима ва тасдиқ карда шуд. 

    Протоколи №9  
    аз  « 13 » апрели соли 2020 

 
Саволномаҳо барои имтиҳони давлатӣ аз фанни идоракунии ҳайат барои 4-уми 

ихтисоси идоракунии ҳайат 

   

 

1. Такмил ва рушди ҳайати кормандон  

2. Захираҳои меҳнатии кормандон 

3. Рушди ҳайат ва гуруҳбандии он 

4. Принсипҳои асосии рушди ҳайат 

5. Ҳосилнокии меҳнат дар рушди ташкилот 

6. Ҳайат мафҳум ва сохтори он 

7. Банақшагирии ҳайат 

8. Созмондиҳии таҳсилоти ҳайат 

9. Баҳодиҳи ба меҳнати ҳайати ташкилот 

10. Омилҳои сифатиии меҳнат 

11. Рушди иҷтимоии ташкилот  

12. Низоми стратегии идоракунии корхона  

13. Маблағгузори ба рушди кормандон 

14. Сохтори ташкилот 

15. Роҳу усулҳои рушди касбияти ҳайат   

16. Афзалияти сиёсати давлатии кадрҳо  

17. Механизми татбиқи сиёсати давлатии кадрҳо  

18. Сиёсати кадрии корхона  

19. Самтҳои такмилдиҳии сиёсати давлатии кадрҳо 

20. Сиёсати кадрӣ ва самтҳои асосии он 

21. Вазифаҳои асосии сиёсати кадрӣ 

22. Принсипҳои сиёсати кадрҳо 

23.  Давраҳои кор бо захираи кадрӣ 

24. Таҷрибаи хориҷии сиёсати кадрӣ 

25.  Афзалиятҳои банақшагирии кадрҳо 

26. Маълумоти кадрӣ ва фардӣ 

27. Идоракунии ҳайат дар системаи сиёсати кадрҳо 

28. Консепсияи давлатии кадрҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон 

29.  Масъалаҳои шуғл дар иқтисодиёти ҷаҳон 

30. Мафҳуми иттилоот ва аҳамияти он дар идоракунии ҳайати корхонаҳои давлатӣ  

31. Нақши истифодаи идоракунии каммуникатсияи дохилӣ 

32.  Машварати корӣ ҳамчун воситаи коммуникатсия 

33. Намудҳои коммуникатсия ва омилҳои таъсиррасонии он 

34.  Идоракунии монеаҳои каммуникатсионӣ  

35.  Аҳамияти ахборот дар идоракунии коммуникатсияи дохилӣ 

36.  Моҳият ва аҳамияти бехатарии ахборот дар идоракунии коммуникатсияи дохилӣ 



37. Таъсири коммуникатсия ба фаъолияти идоракунии ташкилотҳои давлатӣ 

38. Истифодаи технологияи иттилооти дар каммуникатсия 

39.  Реклама ҳамчун воситаи коммуникатсия  

40. Мафҳуми “Ҷуброн ва имтиёз”- ро ҳам аз лиҳози луғавӣ ва ҳам истилоҳӣ шарҳ 

диҳед. 

41. Нахустпадидаҳои ҷуброн ва имтиёз дар Аврупо ва Россия. 

42. Заминаҳои ҳуқуқии ҷуброн ва имтиёзро дар Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мисолҳо 

баён намоед. 

43. Масоили кафолат, имтиёзот ва ҷуброн дар Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар 

бораи хизмати давлатӣ” 

44. Имтиёзоти хизматчиёни давлатӣ ҳангоми ротатсия ва гирифтани рутбаи тахасусӣ 

45. Имтиёзоти кормандзанҳо дар раванди фаъолият  

46. Кафолат ва имтиёзоти кормандони маъюб 

47. Имтиёзот ва кафолатҳои хизматчиёни дипломатӣ  

48. Имтиёзот ва кафолатҳои хизматчиёни давлатӣ ҳангоми таҳсил 

49.  Сиёсати ҷубронӣ дар ташкилот. 

50. Асосҳои қонунӣ ва меъёрии ҳавасмандгардониро гуфта диҳед.  

51. Кадом моддаи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавасмандгардониро ба 

танзим медарорад? 

52. Мутобиқи Кодекси меҳнати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳавасмандгардонӣ чӣ тавр ба 

роҳ монда мешавад? 

53. Дар кадом боби Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” 

ҳавасмандгардонӣ пешбинӣ шудааст? 

54. Кафолатҳо барои хизматчии давлатӣ бо кадом моддаи Қонуни Ҷумҳурии 

Тоҷикистон “Дар бораи хизмати давлатӣ” ба танзим дароварда мешавад? 

55. Кафолатҳое, ки барои хизматчии давлатӣ пешбинӣ шудааст, номбар кунед 

56. Оё “таъмини имконияти баландравии мансабӣ” ба кафолатҳои хизматчии давлатӣ 

мансуб дониста мешавад? 

57. Кафолатҳое, ки барои хизматчии давлатӣ пешбинӣ шудаанд, аз чанд банд иборат 

аст? 

58. Намудҳои ҳавасмандгардониро номбар кунед 

59.  Дар бораи ҳавасмандгардонии моддӣ маълумот диҳед 

60.  Дар бораи ҳавасмандгардонии ғайримоддӣ маълумот диҳед 

61.  Пешниҳоди қарз барои хариди манзили истиқоматӣ ба кадом намуди 

ҳавасмандгардонӣ тааллуқ дорад? 

62.  Имконияти таълими касбӣ ва такмили ихтисос ба кадом намуди 

ҳавасмандгардонӣ мутааллиқ медонанд? 

63.  Олимони Ғарбро номбар кунед, ки дар бораи ҳавасмандгардонӣ андешаҳои худро 

баён намудаанд? 

64. Дар бораи аҳамияти коргузории кадрӣ маълумот диҳед. 

65. Бо кадом санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ коргузории кадрӣ ба танзим дароварда 

мешавад? 

66.  Самтҳои асосии фаъолияти коргузории кадриро номбар намоед. 

67. Дар бораи санаде, ки қоидаҳои пешбурди делои шахсии хизматчиёни 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистонро ба расмият медарорад, маълумот диҳед. 



68. Дар бораи шакли намунавии делои шахсии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон маълумот диҳед. 

69. Дар бораи фаслҳои делои  шахсии хизматчиёни давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон ва мундариҷаи он маълумот диҳед. 

70. Ҳуқуқҳои хадамоти кадрӣ аз чӣ иборат аст? 

71. Дар бораи ҳуҷҷатҳое, ки ҳангоми ба кор дохил шудан талаб карда мешаванд, 

маълумот дода шавад. 

72. Ба кор қабул намудани кормандон дар асоси кадом санадҳо ба расмият 

дароварда мешавад? 

73. Дар бораи шартномаи меҳнатӣ маълумот диҳед. 

74. Реквизитҳои коргузории шартномаи меҳнатиро номбар кунед 

75. Намунаи шартномаи (қарордоди) меҳнатии қабул ба хизмати давлатӣ аз 

кадом қисматҳо иборат аст? 

76. Ҳуҷҷатҳое, ки собиқаи меҳнатии кормандо тасдиқ менамоянд, номбар кунед. 

77. Дафтарчаи меҳнатӣ аз кадом қисматҳо иборат аст, шарҳ диҳед? 

78. Дар бораи санаде, ки дар асоси он аттестатсияи хизматчиёни давлатии 

маъмурии мақомоти давлатӣ баргузор мегардад, маълумот диҳед. 

79. Дар бораи Низомнома дар бораи тартиби гузаронидани озмун барои ишғоли 

мансабҳои холии маъмурии хизмати давлатӣ маълумот диҳед. 

80. Дар бораи комиссияи озмун барои ишғоли мансабҳои холии мақоми давлатӣ 

маълумот диҳед. 

81. Дар бораи эълон оид ба гузаронидани озмун, таҳия ва нашри эълон, 

мундариҷаи он маълумот диҳед. 

82. Дар бораи Идоракунии карйера ва марҳилаҳои рушди он маълумот диҳед. 

83. Дар бораи муҳлатҳои марҳилаҳои ба карйераи мансабӣ ноил каштан 

маълумот диҳед. 

84. Дар бораи болоравии мансабии хизматчии давлатӣ ва давраҳои рушди 

мартабавии хизматчиёни давлатӣ маълумот диҳед 

85. Дар бораи давраҳои баргузории озмун маълумот диҳед. 

86. Дар бораи баҳодиҳии фаъолияти хизматчии давлатӣ 

87. Қоидаҳои гузаронидани ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳои роҳбарикунандаи 

хизмати давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 

88. Функсияҳи асосии  идоракунии давлатӣ 
89. Мафҳум ва моҳияти идоракунии давлатӣ 

90. Функсияҳи асосии  идоракунии давлатӣ 

91. Методҳои идоракунии давлатӣ 

92. Услубҳои асосии идоракунии давлатӣ 

93. Принсипҳои идоракунии давлатӣ 

94. Мактабҳои илми идоракунии давлатӣ 

95. Марҳилаҳои асосии ташакулёбии илми идоракунии давлатӣ 
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96. Ҳамбастагии илми идоракунии давлатӣ бо дигар илмҳо 

97. Назарияи идоракунии давлатӣ дар афкори мутафаккирони тоҷику форс 

(Форобӣ, Ибни Сино, Низомулмулк ва Аҳмади Дониш) 

98. Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва нақши он дар идораи давлат  

99. Таҳлили асосҳои сохтори конститутсионии Ҷумҳуриии Тоҷикистон  

100. Давлат ҳамчун субъекти идораи давлатӣ  

101. Назарияҳои асосии пайдоиши давлат 

102. Нишонаҳои асосии давлат 

103. Шаклҳои давлат 

104. Шакли идоракунии давлат 

105. Шакли сохти давлат 

106. Режими сиёсӣ 

107. Сохтори ташкилии идоракунии давлатӣ 

108. Идораи давлатӣ ва ҳокимият 

109. Самаранокии идоракунии давлатӣ 

110. Нақши иттилоот дар идораи давлатӣ 

111. Хукумати электронӣ ва моделҳои он 

112. Хизмати давлатӣ дар низоми идораи давлатӣ 

113. Коркард ва амалишавии қарорҳои идорӣ 

114. Ҳокимияти қонунгузор дар низоми идораи давлатӣ 

115. Маҷлиси Олӣ ва нақши он дар идораи давлатӣ 

116. Ҳокимияти иҷроия дар низоми идораи давлатӣ 

117. Салоҳиятҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон 

118. Мақомоти маҳаллии ҳокимияти давлатӣ дар низоми идораи давлатӣ 

119. Худидораи маҳаллӣ дар низоми идораи давлатӣ 

120. Қонуният дар идораи давлатӣ 

121. Идораи давлатӣ дар шароити ҷаҳонишавӣ  

122. Мафҳум ва моҳияти идоракунии захираҳои инсон. 

123. Мақсад ва вазифаҳои идоракунии захираҳои инсонӣ 

      124.   Мақсад ва вазифаҳои омӯзиши илми идоракунии захираҳои инсонӣ                          



125.Хусусияти идоракунии захираҳои инсонӣ дар низоми хизмати давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

               126  Сохтори ташкилии низоми ягонаи идоракунии захираҳои инсонии хизмати 

давлатии Тоҷикистон 

127.Низоми ягонаи идоракунии захираҳои инсонӣ хизмати давлатии Ҷумҳурии 

Тоҷикистон 

 128.Низоми ягонаи идоракунии захираҳои инсонӣ кадом масалаҳоро бараси менамояд 

 129.Мақсад аз таҳияи низоми ягонаи идоракунии захираҳои инсонӣ дар хизмати давлатии 

ҶТ 

130.Таърихи рушди идоракунии захираҳои инсонӣ 

 131.Маълумот дар бораи консепсияи идоракунии захираҳои ба номи мактаби Мичиган 

 132.Маълумот дар бораи консепсияи  идоракунии захираҳои инсонӣ ба номи мактаби 

Гарвард 

133.Идоракунии захираҳои инсонӣ дар санадҳои қонунгузории соҳаи хизмати давлатӣ 

 Моҳияти банақшагирии кадри дар соҳаи хизмати давлатӣ Мактабҳои асосии идоракунии 

захираҳои инсонӣ 

 134.Мафҳум ва моҳияти сармояи исонӣ 

 135.Рушди сармояи инсонӣ дар Стратегияи Миллии Рушди ҶТ 

 136.Модели идоракунии захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатии Ҷопон 

 137.Модели идоракунии захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатии ИМА 

138. Модели идоракунии захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатии Россия 

139.Модели идоракунии захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатии Олмон 

140. Модели идоракунии захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатии Хитой 

141.Банақшагирии талабот ба захираҳ 

142.Нақши Вазорати Маориф ва илми ҶТ барои рушди захираҳои инсонӣ дар кишвар 

 143.Нақши Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи мубориза барзиди корупсия» барои 

рушди захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ  

144. Нақши Академияи идоракуни давлатии назди Президенти ҶТ барои рушди захираҳои 

инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ 

145.Барномаи тадбиқи Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои ҶТ ва нақши он барои 

рушди захираҳои инсонӣ 

146.Нақши Академияи илмҳои миллии Таҷикистон барои рушди захираҳои инсонӣ дар 

кишвар 

147.Расмиёти идоракунии захираҳои инсонӣ 

 148.Нақши Консепсияи сиёсакти давлатии кадрҳо дар соҳаи хизмати давлатӣ 

 149.Нақши Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ барои рушди захираҳои 

инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ 

 150.Фарқияти захираи инсонӣ аз сармояи инсонӣ, рушди инсонӣ 

 

 

 

 

Мудири кафедраи идоракунии  

захираҳои инсонӣ                                                                         Ҳайдарӣ  С.С.  

 



 

 

 


