
МАҚСАДҲОИ АСОСИИ ЛОИҲАИ HI ЕD-TECH: 

- Дигаргунсозии (трасформатсия) рақамии соҳа (индустрия 4.0.) ,ки он инчунин бо 

суръати  калон дигаргунсозии рақамии таълим (маориф)-ро талаб мекунад. Консорсиум 

Консепсияи мувофиқкунии системаи маориф ба насли рақамиро, бо назардошти шароити 

(шартҳои) мушаххаси ҳар як кишвари ҳамкор, кор карда мебарояд; 

- талаботи иттиҳоди Аврупоро оид ба фароҳам овардани имконият ба ҲАМА таҳсил 

кардан дар вақтҳои ИХТИЁРӢ дар ҷойи ИХТИЁРӢ бо ѐрии сектори ИХТИЁРӢ бо 

истифода аз асбоби  ИХТИЁРӢ- компютер, ноутбук, планшет, смартфон ва ҳоказо. 

Консориум марказҳоро оид ба технологияҳои инноватсионии таълим (маориф) ташкил 

медиҳад. 

Натиҷаҳои асосӣ ва маҳсулоти лоиҳа: 

- Шабакаи устувори академӣ барои мубодилаи (додугирифти) дониш ва таҷрибаи 

пешқадам дар соҳаи технологияҳои инноватсионии таълим (маориф) ва моделҳои 

(амсилаҳои) дидактикӣ; 

- 5 консепсияи мувофиқкунии системаи таълим ба насли рақамӣ -1тогӣ ба кишвар – 

ҳамкор (ПК) 

- 15 Маркази технологияҳои инноватсионии таълимӣ (маориф 1-тоги дар ҳар як 

донишгоҳи ПК; 

- 45 синфи омӯзиши фаъол -3 тогӣ дар ҳар як донишгоҳ; 

- Синфҳои виртуалӣ-1 тогӣ дар ҳар як донишгоҳ; 

- Маълумотнома оид ба технологияҳои инноватсионии таълимӣ; 

- Курсҳо барои тренерҳо (мураббиҳо) оид ба бадастоварии донишҳо ва методҳои 

таълим; 

- Курсҳо бюарои устодон оид ба бадастоварии донишҳои рақамӣ; 

- 75 курсҳои электронии таълимӣ -5 тогӣ дар ҳар донишгоҳ 

- 75 намоиш дар формати  Power Point – лексияҳо, ки барои гузаронидан бо истифода 

аз тахтаҳои интерфаъоли электронӣ мувофиқанд – 5 тогӣ дар ҳар як донишгоҳ; 

- Китобхонаи виртуалии захираҳои  таълимии рақамӣ. 

Иштирокчиѐни лоиҳа боварӣ доранд, ки лоиҳаи мазкур ба дигаргунсозиҳо дар 

ҷараѐни таълим на танҳо дар донишгоҳҳо –иштирокчиѐни лоиҳа, балки дар паҳн кардани 

таҷрибаи бадастомада дар тамоми донишгоҳои минтақа такони нав мебошад. 

Сайти лоиҳа https://hiedtec.ecs.uni-ruse.bg 

Иттилоот аз протоколи вохӯрии якум гирифта шудааст.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://hiedtec.ecs.uni-ruse.bg/


ВОХӮРИИ ЯКУМИ ИШТИРОКЧИЁНИ ЛОИҲАИ «ТАШКИЛДИҲИИ 

МАЪЛУМОТИ ОЛИ ДАР ОСИЁИ МАРКАЗӢ” БА ВОСИТАИ ТЕХНОЛОГИЯИ 

НАВ  ( HI ЕD-TECH) 12-15 МАРТИ СОЛИ 2019 ДАР   

Ш. РУСЕ, ҶУМҲУРИИ БОЛГАРИЯ (БУЛҒОРИЯ) 

Дар вохӯрии мазкур 49 нафар  аз 9 кишварҳои ҳамкор Болгария, Италия, 

Люксембург, Португалия, Қазоқистон, Қирғизистон, Тоҷикистон, Туркманистон ва 

Узбекистон иштирок карданд. Дар байн меҳмонон Сафири Ҷумҳурии Қазоқистон, 

Ҷонишини вазири маориф ва илм Ҷумҳурии Покистон ва Раиси шаҳри Руссе ишитрок  

карданд. 

 
      

Вохӯриро профессор Ангел Смрикоров – ҳамоҳангсозии лоиҳа кушод. 

 
 

 

 

 



Сухани ифтитоҳии ректори донишгоҳи Русе шунида шуд. 

 
 

Аз Тоҷикистон  се донишгоҳи олӣ иштирок карданд: 

1) Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи М.Осимӣ- ҳамоҳангсоз. 

2) Донишгоҳи технологии Тоҷикистон. 

3) Донишгоҳи миллии Хоруғ ба номи М .Назаршоев. 

 Ҳайати вакилонро ҷонишини вазири маориф ва илмии Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода 

Сайфиддин роҳбарӣ кард. 

 
 

 

 

 

 



Аз Донишгоҳи  технологии Тоҷикистон ду нафар иштирок карданд: 

- ҷонишини ректор оид ба иноватсия ва технологияҳои таълимӣ Юсупов Мирзо Чӯлиевич: 

- Муаллими калони кафедраи барномасозӣ ва муҳандисии компютерӣ Мулоҷонов Баҳодур 

Абдуҷаборович. 

 

 
Ҳар як донишгоҳ дастовардҳои  инноватсионии худро намоиш дод. Дастовардҳои 

инноватсионии Донишгоҳи технологии Тоҷикистонро ҷонишини ректор оид ба 

инноватсия ва технологияҳои таълимӣ Юсупов Мирзо Чӯлиевич пешкаш кард. 

 
 

 

 

 

 

 

 



Профессор Стоянка Смрикарова қоидаҳои лоиҳа, сохтори маъмурӣ ва сохтори 

ризоят (созиш) оид ба ҳамкориро пешкаш кард. Муҳлати охирин ба имзо расидани 

созишнома 15 апрели соли 2019.  

 
   Намояндаҳои вазоратҳои мамлакатҳои Осиѐи Марказӣ бо раиси ш. Руссе во хӯрданд. 

 
 

 

 



Профессор Светомир Василев мақсадҳои асосӣ ва мушаххаси лоиҳа ва дастовардҳои 

онро пешкаш кард. Инчунин методология ва дастаҳои асосии кори лоиҳа инчунин пешкаш 

карда шуданд. 

 
 

Штефани Эстлунг аз донишгоҳи Люксембург омӯзиш ва таҷрибаи Иттиҳоди  Аврупо 

оид ба ҳамкорӣ дар иҷрои технологияҳои инноватсионии таълимӣ ва омӯзиш дар таълими 

олиро пешкаш кард. 

 
8.  Пас аз баромади Штефани Эстлунг  баҳсу мунозираҳои намояндагони кишварҳо 

баргузор гардид, ки дар онҳо масъалаи сосӣ “ Мо диққати асосиро ба  Технологияҳо ѐ  

Методҳо медиҳем” буд. 

Якчанд нуқтаи назар ба миѐн омада буд: 

- Онҳо дар якҷоягӣ баромад мекунанд ва ҷудонашавандаанд: 

- Ин аз предмет вобаста аст: 

- Методҳо ҷиддитарин мебошанд, технология фақат асбоб аст. 

Кор ва баҳсу мунозира дар гурӯҳҳ ( кишварҳои ҳамкор). 



 
 

 

  

  
 

 

 


