
ҲИСОБОТ 

оид ба сафари хизматӣ   
Сафар доштанд:  

Ҷафаров Аҳрор Саидолимович- сардори маркази технологияҳои компютерӣ ва таълимӣ 

ва Ҳабибов Абдураҳмон Ҳакимбоевич – ассистенти кафедраи мошин ва дастгоҳҳои 

истеҳсоли хӯрокаи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон  

 

Макони сафар: Ҷумҳурии Португалия, ш. Гимарайнш 

 

Мўҳлати сафар: аз 12.05.2019 то 17.05.2019 

 

Сафари хизматии ман ба шањри Гимарайнши Ҷумҳурии Португалия дар асоси 

даъвати расмии Донишгоҳи Minho- и шаҳри Гимарайн дар доираи лоиҳаи “EXTEND”-и 

барномаи “Ерасмус+”-и Иттиҳоди Аврупо бо розигии Вазорати маориф ва илми Љумњурии 

Тољикистон  сурат гирифт.  

Маќсади асосии сафар ширкат намудан дар семинари кории лоиҳа вобаста ба ҳалли 

масъалаҳо дар асоси нақшаи кории лоиҳа ба шумор мерафт. Зимни баргузории семинар ва 

нишастҳои корӣ дар асоси нақшаи корӣ масъалаҳои марбут ба идоракунии лоиҳа, таҳияи 

сохтори умумиӣ ва талабот барои таҳияи барномаиҳои таълимии 8 номгӯи курсҳо аз қабили 

Project Based Learning (PBL),  E-learning and ICT Tools, Foreign Languages for Engineering + 

Academic Writing, Research Based Learning (PhD Students), Active Learning Strategies, 

Curriculum Design and Development, Assessment, Communication ба анҷом расонида шуданд 

ва барои таҳияи пурраи ин курсҳо аз ҳисоби намояндагоин донишгоҳҳои шарики лоиҳа 

гуруҳҳои муайяни корӣ ташкил ва барои то ба охир таҳия намудани онҳо муаззаф карда 

шуданд. Пеш аз он, ки мо ба омӯзиши  ва таҳияи курсҳо пардозем аз ҷониби шарикони 

аврупоӣ барои ҳар як шакли курс презентатсияҳо ва гузоришҳои махсус аз таҷрибаашон ба 

самъи иштирокчиён расонида шуд.  

Чорабинӣ бо иштирок ва суханронии сардори мактаби муҳандисии донишгоҳи 

мазкур оғоз гардида, иштирокчиёни семинарро хайрамақдам гуфта,  номбурда аз таҷрибаи 

бадастовардаи донишгоҳашон дар самти рушди таҳсилоти муҳандисӣ ва аҳамияти он барои 

соҳаҳои дигар ва инчунин  роҳҳои такмили ин самти таҳсилоти заҳматталаб иттило дод. 

Дар баробари ин қайд намуд, ки ба даст овардани чунин лоиҳа дар ин самт аҳамияти хеле 

калон дошта, натиҷаҳои бадастомада барои ҳама ҷонибҳо манфиатовар хоҳанд буд. Баъдан 

ҳамоҳангсози кулли лоиҳа Елизабетта Лазароу аз Донишгоҳи политехникии Бухарест бо 

сухани ифтитоҳии худ баромад намуда, мақсаду маром ва натиҷаҳои то кунун бадастомадаи 

лоиҳаро арзёбӣ намуданд.  

Сипас ҳамаи иштироккунандагони семинар ба шиносоӣ бо фазои таълимӣ ва 

озмоишгоҳҳои тахассусӣ ва илмии донишгоҳи мазкур сафарбар карда шуданд. Зимни 

шиносоӣ бо озмоишгоҳҳо маълум гардид, ки донишгоҳ дорои шароити муосир ва хеле 

пуриқтидори озмоишгоҳӣ буда, дар онҳо ҳам раванди таълим ва зиёдтар аз он корҳои 



илмии татбиқшаванда дар ҳамкорӣ бо ширкатҳои бонуфӯзи ҷаҳонӣ гузаронида мешаванд, 

ки донишгоҳ аз ин ҳисоб ҳам даромади калони молиявӣ ва ҳам татбиқи корҳои илмиро ба 

даст меоварад.  

Баъд аз ифтитоҳи расмӣ ва шиносоӣ бо донишгоҳ муҳокимаи васеи масъалаҳои дар 

вохӯрҳои каблӣ дар шаҳрҳои Саранск (ФР), Бухарест (ҶР), Хуҷанд (ҶТ)  ва Рига (ҶЛ) 

баргузоргардида оғоз гардид ва шарикони лоиҳа нисбати иҷрои масъалаҳои марбут 

ҳисобот пешниҳод намуданд.  

Ҳамчунин, дар давоми сафари корӣ дар баробари маъалаҳои марбут ба идоракунӣ, 

танзими сафарҳои хизматӣ, бастани созишномаи грантӣ, ҳалли масъалаҳои молиявӣ ва 

ташкили конференсияи илмӣ-тарғиботии лоиҳа дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон барои 

шарикон аз Ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар Донишгоҳи миллии техникии шаҳри 

Магнитогорск барои шарикон аз Федереатсияи Руссия, чорабиниҳои зерин низ, дар асоси 

барномаи кории қаблан тарҳрезикардашуда пурра ба иҷро расонида шуданд:    

- Тасвири фаъолияти ояндаи “EXTEND-марказ”-ҳо аз нигоҳи ширкаткунандагони 

семинар ва расмиёти то кунун ба анҷомдодаи ҳар як донишгоҳ дар самти ташкил 

ин марказҳо; 

- Баррасии ҷараёни “Баҳогузорӣ барои раванди таълим”; 

- Тренингҳо дар самти “Тафсири компетенсияҳои касбӣ” ; 

- Таҷрибаомӯзӣ дар доираи “Таълим дар асоси тарҳрезии лоиҳа”; 

- Таҷрибаомӯзии ҷорӣ; 

- Стратегияи фаъолгардонии раванди таълим; 

- Тарҳрезии барномаҳои таълимӣ; 

- Чӣ тавр омӯзгорон бояд таълим дода шаванд?; 

- Масъалаҳои рушди касбияти омӯзгорон; 

- Мушкилот дар таълимоти муҳандисӣ. 

Ҳамин тариқ, кори семинари мазкур дар асоси барномаи кории тасдиқгардида пурра 

ба иҷро расонида шуда, дар фароварди семинар ба иштироккунандагон сертификатҳо оид 

ба иштирокашон дар кори семинар супурда шуданд.  

Барномаи маблаѓгузорї 

Тамоми хароҷоти ба сафари мазкур вобаста аз ҳисоби буҷаи лоиҳаи “EXTEND”-и  

барномаи “Ерасмус+”-и Иттиҳоди Аврупо маблағгузорӣ карда шуд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Расмҳо аз рафти баргузории вохӯрӣ  

 

 

 

 
Дар донишгоҳи Minho  Ифтитоҳи расмӣ 

 

 

 

Ҳисоботи гуруҳҳои корӣ      Рафти семинар   

 

 

 
Кори гуруҳӣ  Муаррифии кори гуруҳӣ  



 

 

 

Шиносоӣ бо озмоишгоҳҳо   Шиносоӣ бо озмоишгоҳҳо  

 

 

 
Супоридани сертификатҳо   Расми гуруҳӣ  

 

 

ш. Душанбе, Донишгоњи технологии Тољикистон,  

20-уми майи соли 2019 


