
    Дар ҷаласаи кафедра 

    муҳокима ва тасдиқ карда шуд. 

    Протоколи №9  

    аз  « 13 » апрели соли 2020 

 

   

Саволномаҳои имтиҳони давлатӣ аз фанни «  Идоракунии захираҳои инсонӣ» барои 

маълумоти 2-юм дар соли таҳсили 2019-2020 

1. Мафҳум ва моҳияти идоракунии захираҳои инсонӣ 
2. Расмиёти идоракунии захираҳои инсонӣ 
3. Мақсади омўзиши илми идоракунии захираҳои инсонӣ 
4. Низоми ягонаи идоракунии захираҳои инсонӣ кадом масъалаҳоро бараси менамояд 
5. Мақсад аз таҳияи низоми идоракунии захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ 
6. Тартиби ташкили аттестатсия дар мақомоти давлатӣ 
7. Вазифаҳои хадамоти кадрии мақоми давлатӣ оид ба масъалаҳои вобаста ба рутбаҳои 

тахассусии хизматчиёни давлатӣ 
8. Зерсистемаи истифодабарии захираҳои инсонӣ ва нақши он дар ташкилот 

9. Нақши Қонуни ҶТ «Дар бораи корупсия» барои рушди захираҳои инсонӣ дар соҳаи 
хизмати давлатӣ 

10. Маънаван фарсудашавии захираҳои инсонӣ 
11. Баҳсҳо вобаста ба гузаронидани баҳодиҳии фаъолияти хизматчии давлатӣ 
12. Пайдоиши низомҳои идоракунии одамон дар ташкилот 
13. Зерсистемаи идоракунии ташаккулёбии захираҳои инсонӣ                    

14. Давраҳо ва намудҳои банақшагирӣ 
15. Назарияи сармояи инсониро кадом иқтисодчиёни бузург инкишоф додаанд 
16. Ақидаҳои намояндагони мактаби муносибатҳои инсонӣ оиди идоракунии захираҳои инсонӣ 

дар ташкилот 
17. Тартиби ба хизматчиёни давлатӣ додан, мавқуф гузоштан, нигоҳ доштан ва маҳрум 

кардан аз рутбаҳои тахассусӣ  
18. Нақши Консепсияи сиёсати давлатии кадрҳои ҶТ барои рушди захираҳои инсонӣ дар 

низоми хизмати давлатӣ 
19.  Консепсияи идоракунии захираҳои инсонӣ бо номи мактаби Мичиган 
20.  Рушди неруи инсонӣ дар Стратегияи Миллии Рушди ҶТ ва таъсири он барои рушди 

захираҳои инсонӣ дар низоми хизмати давлатӣ 
21. Мафҳум ва моҳияти сармояи инсонӣ 
22. Қабули қарор оид ба масъалаҳои рутбаи тахассусӣ 
23.  Ақидаҳои намояндагонӣ Мактаби маъмурии идоракун оиди идоракунии захираҳои 

инсонӣ дар ташкилот 
24. Нақши Академияи идоракуни давлатии назди Президенти ҶТ барои рушди захираҳои 

исонӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ 
25. Консепсияи идоракунии захираҳои инсонӣ бо номи мактаби Гарвард 
26.  Тартиби ташкили комиссияи аттестатсиони дар мақомоти давлатӣ 
27. Муқарар намудани рутбаҳои тахассусӣ ба хизматчиёни давлатии ҶТ 
28. Модели идоракунии захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизматӣ давлатии Ҷопон 
29. Мафҳум ва моҳияти технологияи кадрӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ 
30. Ақидаҳои намояндагони Мактаби идоракунии илмӣ оиди идоракунии захираҳои инсонӣ 
31. Банақшагирии талабот ба захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ. 

32. Зерсистемаи инкишофи захираҳои инсонӣ ва нақши он дар ташкилот 

33. Моҳияти банақшагирии кадрӣ 
34. Маркетинги ҳайат 
35. Кафолатҳо барои хизматчии давлатии ҳангоми ҷойивазкунӣ  



36. Интихоби ҳайат  
37. Мушкилот ҳамчун заминаи қабули қарор   
38. Баҳодиҳии фаъолияти дар соҳаи хизмати давлатӣ  
39. Мутобиқшави кормандон ва намудҳои он 

40. Нақши Сохтори мақомоти марказии ҳокимияти иҷроияи ҶТ барои рушди захираҳои 

инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ 

41. Нишондиҳандаҳои ташаккулёбии захираҳои инсонӣ 

42. Механизми баҳодиҳии фаъолияти хизматчиёни давлатӣ 

43. Принсипҳои одоби хизматчии давлатӣ 

44. Қарор ва намудҳои он. 

45. Тартиби ҷойивазкунии (ротатсияи) кадрҳо дар низоми хизмати давлатӣ 

46. Қарори самаранок ва марҳилаҳои қабули он. 
47. Модели идоракунии захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатии ИМА 
48.  Таёр намудани кадрҳои захиравӣ 
49. Мафҳум ва намудҳои мотиватсия 
50. Марҳилаҳои мутобиқшавии кормандон 
51. Назарияҳои таркибии мотиватсия 
52. Нақши Агентии хизмати давлатии назди Президенти ҶТ барои рушди захираҳои инсонӣ 

дар соҳаи хизмати давлатӣ 
53. Модели идоракунии захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизматӣ давлатии Россия 
54. Далелҳои иқтисодии фаъолияти одамон 
55. Мафҳум ва моҳияти аттестасия ва тартиби гузаронидани он дар соҳаи хизмати давлатӣ 
56.  Идоракунии захираҳои инсонӣ дар санадҳои қонунгузории соҳаи хизмати давлатӣ 
57. Мафҳум ва моҳияти  стратегия 
58. Мансабҳои маъмурии хизмати давлатӣ 
59. Мафҳуми мартаба дар хизмати давлатии Тоҷикистон 
60. Комисия оид ба захираи кадрҳои мақомоти давлатӣ 
61. Низоми ягонаи идоракунии захираҳои инсонӣ хизмати давлатии ҶТ 
62. Асосноксозӣ ва ҳавасмандгардонии хизматчии давлатӣ 
63. Нақши хадамоти кадри барои рушди захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ 
64. Инкишоф, таҳсил ва пешрафти мартабавӣ 
65. Мафҳуми «Рушди захираҳои инсонӣ» дар ҳуҷҷати СММ 
66. Омилҳои таъсиррасон ба стратегия  
67.  Модели идоракунии захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатии Қазоқистон 
68. Мафҳум ва моҳияти таълим дар хизмати давлатии Тоҷикистон 
69. Механизми пешбурди равандҳои мартаба 
70. Нақши Академияи илмҳои миллии Таҷикистон барои рушди захираҳои инсонӣ 
71. Моҳияти асосноксозӣ ва ҳавасмандгардонӣ 
72. Тартиби ташкил ва фаъолияти комиссияи озмун дар мақомоти давлатӣ 
73. Таҳлили стандартҳои байналмилалӣ дар соҳаи одоби рафторӣ хизматчиёни давлатӣ 
74. Мафҳум ва моҳияти ҳавасмангардонӣ ва асосноксозии хизматчиёни давлатӣ 
75. Тавсияҳои умумӣ вобаста ба асосноксозии хизматчиёни давлатӣ   Механизми пешбурди 

равандҳои мартаба 
76.  Раванди ҷоивазкунии кадрҳои роҳбари кунанда дар соҳаи хизмати давлатӣ 
77. Нқши хадамоти кадри дар мақомоти давлатӣ 
78. Заминаи назариявии асосноксозӣ ва ҳавасмандгардонии хизматчиёни давлатӣ  
79. Роҳбарияти СҲИР оиди намудҳои бархурди манфиатҳо 
80.  Тартиби эълон дар бораи озмун дар мақомоти давлатӣ 
81. Модели идоракунии захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатии ИМА 
82. Мансабҳои давлатии ҳокимияти давлатӣ 
83. Принсипҳои одоби рафтори хизматчии давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
84. Принсипҳои бетарафии сиёсӣ 
85.  Бархурди манфиатҳо дар хизмати давлатӣ 
86. Принсипхои беғаразӣ, хизмат ба давлат ва манфиатҳои ҷаъмиятӣ  



87. Озмун яке аз усулҳои интихоби ҳайат ва тартиби гузаронидани он дар соҳаи хизмати 
давлатӣ 

88.  Вазифаҳои хадамоти кадрии мақомоти давлатӣ оид ба тартиб додан пешбурди делои 
шахсӣ 

89.  Қойдаҳои таҳияи дастурамалҳои мансабии хизматчиёни давлатии маъмурии ҶТ 
90. Принсипи эҳтиром нисбат ба шахсият, риоя ва ҳимояи хуқуқи инсон 
91. Тартиб ва ташкили захираи кадрҳо дар соҳаи хизмати давлатӣ 
92. Мансабҳои давлатии хизмати давлатӣ 
93. Идоракунии захираҳои инсонӣ: раванди ташаккул ва инкишоф 
94. Таърихи рушди идоракунии захираҳои инсонӣ 
95. Мақсад ва омўзиши фан. Мафҳумҳои асосӣ «Идоракунӣ», «Захираҳои инсонӣ», «Идоракуни 

иҳайат», «Кадрҳо» «Менеҷменти кадрӣ» 
96.  Самтҳои асосии хадамоти кадрӣ 
97. Моҳияти идоракунии захираҳои инсонӣ, фарқияти идоракунии захираҳои инсонӣ аз 

идоракунии ҳайат, менеҷменти кадрӣ ва моделҳои асосии он. 
98. Нақши Вазорати маориф ва илми ҶТ барои рушди захираҳои инсонӣ  
99. Назарияи менеҷменти кадрӣ, гузариш аз  идоракунии ҳайат ба идоракунии захираҳои 

инсонӣ. 
100. Мактабҳои асосии идоракунии захираҳои инсонӣ, Мичиган ва Гарвард. 
101. Хусусияти ташкили самараноки идоракунии захираҳои инсонӣ. Усулҳои ташкили 

ҳайати кадрӣ. Идоракунии захираҳои инсонӣ – яке аз самтҳои ислоҳоти хизмати давлатӣ. 
102. Нақши Қонуни ҶТ « Дар бораи хизмати давлатӣ» барои рушди захираҳои инсонӣ дар 

соҳаи хизмати давлатӣ 
103. Стратегияи идоракунии захираҳои инсонӣ. Дастовардҳо дар самти идоракунии 

захираҳои инсонӣ дар хизмати давлатӣ 
104.  Модели идоракунии захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизматӣ давлатии Олмон 
105. Сохтори хадамоти кадрӣ 
106. Нақши технологияи кадрӣ барои рушди захираҳои инсонӣ дар соҳаи хизмати давлатӣ 
107. Таҳлил ва омўзиши санадҳои меъёрӣ-ҳуқуқӣ оиди захираҳои инсонӣ дар хизмати 

давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон. 
108.  Нақши Барномаи тадбиқ Консепсияи давлатии кадрҳо дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 

барои рушди захираҳои инсонӣ дар низоми хизмати давлатӣ. 
109. Консепсияи ислоҳоти хизмати давлатӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон 
110. Мафҳуми дастурамали мансабӣ. Мақсад ва вазифаҳои асосии дастурамали мансабӣ. 

Тартиби таҳияи дастурамали мансабӣ. Муайянсозии вазифаҳо 
111. Тест хамчун усусли интихоби ҳайат дар ташкилотҳои муосир.  
112. Нақши хадамоти кадрӣ дар амалисозии технологияи кадрӣ 
113. Аҳамияти технологияи кадрӣ дар ташаккули хизмати давлатӣ 
114. Ҳуқуқҳои хадамоти кадрӣ   
115. Истифодаи технологияи кадрӣ дар идоракунии давлатӣ 
116.  Мансабҳои давлатии Ҷумҳурии Тоҷикистон 
117. Мураббиягӣ ва машварат. Азнавтайёркунии хизматчиёни давлатӣ 
118. Давраҳои асосии ташаккулёбии технологияи кадрӣ дар хизмати давлатӣ 

119.  Барномаи ислоҳоти хизмати давлатӣ ва нақши он барои рушди захираҳои инсонӣ дар 

соҳаи хизмати давлатӣ 

120.  Тартиб ва пешбурди делои шахсии хизматчиёни ҶТ 

 

 
 
Мудири кафедраи идоракунии  
захираҳои инсонӣ                                                   Ҳайдарӣ С.С. 


