
Дастовардҳои  ДТТ дар раванди ҳамкориҳои байналмилалӣ дар 

соли 2019 

       Донишгоҳи технологии Тоҷикистон  дар партави дастуру супоришҳои 

Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии 

Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Вазорати 

маориф ва илми Чумҳурии Тоҷикистон  ва тибқи ҳуҷҷатҳои  аз  тарафи 

Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон имзо гардида, дар бобати рушди 

ҳамкориҳои  судманди  соҳаи маориф бо муассисаҳои таҳсилоти олии 

кишварҳои узви  ИДМ, ЕвроАзЭС, Иттиҳоди Аврупо, Созмони Ҳамкориҳои 

Шанхай ва дигарҳо  як қатор корҳоро ба сомон расонида истодааст. 

      Дар соли 2019 Донишгоҳи технологии Тоҷикистон ба 18 муассисаҳои 

таҳсилоти олии касбӣ, созмону ширкатҳои хориҷӣ ҷиҳати ба роҳ мондани 

ҳамкориҳои байналмилалӣ  шартнома ва созишномаҳои тарафайн ба имзо 

расонидааст.  

Мақсади асосии ин созишнома ва шартномаҳо аз тайѐр намудани 

мутахассисиони баландихтисоси рақобатпазир, такмили ихтисос ва маҳорати 

касбӣ, тайѐр намудани кормандони илмӣ дар асоси аспирантура ва 

докторантура, мубодилаи афкор оиди адабиѐти таълимӣ иборат мебошанд.  

      Мавриди зикр аст, ки дар соли 2019 донишгоҳ  дар амалӣ гардидани 4- 

лоиҳаи Барномаи ЭРАСМУС+ Иттиҳоди Аврупо, лоиҳаи «Рушди таҳсилоти 

олӣ»-и Бонки Ҷаҳонӣ, лоиҳаи «Маълумоти касбӣ ва такмили ихтисос дар 

Осиѐи Марказӣ»-и Созмони ҳамкориҳои байналмилалии Олмон  (GIZ), 

лоиҳаҳои Ташкилоти Кореягии WTIT «Интиќоли технологияњои 

коммуникатсионии глобалї», Маркази байналмилалии тиҷорати (ITC), 

Маркази таълимии Конфутсия фаъолона иштирок намудааст, ки амалишавии 

бештари онҳо дар солҳои оянда низ идомаи доранд.   

      Бояд иброз намуд, ки дар тадбиқи лоиҳаҳо ва барномаҳои зикргардида, 

олимону кормандони донишгоҳ фаъолона иштирок намуда, вобаста ба 

бахшҳои амалишавӣ дар раванди таҳсил, таѐрии касбии мутахассисон, 

такмили маҳорати касбӣ ва тадқиқотҳои илмии омӯзгорон, кормандон ва 

донишҷӯѐни донишгоҳ, таъсиси озмоишгоҳҳои таълмӣ ва илмӣ  таъсири 

мусбӣ расонидааст. 

      Аз ҷумла, дар натиҷаи тадбиқи Лоиҳаи Erasmus+  EXTEND - Excellence in 

engineering education through Teacher Training and New Pedagogic Approaches 

in Russia and Tajikistan – “Пешсафї дар тањсилоти инженерї ба воситаи 

таълими омўзгорон ва усулҳои педагогии нав дар Россия ва Тољикистон” 

таъсиси EXTEND-маркази-“Рушди таълимоти муҳандисӣ” дар Донишгоҳ  

бо таҷҳизотҳои замонавии техникӣ имконпазир гардид, ки дар тайѐрии 

касбии омузгорони фанҳои муҳандисӣ-техникӣ  ва истифодаи усулҳои 

педагогии нав дар раванди таълиму тарбияи мутахассисони соҳаҳои техникӣ 

ва технологӣ имконияти хуб фароҳам оварда истодааст.  

   Лоиҳаи Erasmus+”Modernization of Higher Education in Central Asia 

Through New Technologies/HiEdTec”. Дар натҷаи тадбиқи ин лоиҳа 4 



синфхонаҳои махсусгардонида шуда барои истифодабарии технологияҳои 

инноватсионии таълимӣ бо таҷҳизоти зарурӣ ҷиҳозонида ба истифода дода 

шуданд.Дар назар аст, ки дар қисмати дуюми лоиҳаи мазкур Маркази махсус 

оид ба ҷори намудани технологияҳои инноватсионии таълимӣ таъсис дода 

шуда, тавассути ин марказ то анҷоми кори лоиҳа бояд зиѐда аз 150 нафар 

омузгорон аз курсҳои махсуси истифодаи ТИК дар раванди таълим гузаронад 

ва сертификатӣ дахлдорро соҳиб гарданд. 

        Ҳамкори бо Созмони Ҳамкориҳои байналмилалии Олмон (GIZ ) ва 

барномаи «Маълумоти касбӣ ва такмили ихтисос дар Осиѐи Марказӣ» 

марҳилаи 3-юм чунин арзѐби мегардад.  

Дар доираи барномаи GIZ дар базаи Донишгоҳи технологии Тоҷикистон 

Маркази интиқоли технология, таҳсилот ва соҳибкорӣ (МИТТС) кушода 

шуд. Ҳадафи асосии марказ мусоидат ба муколама миѐни кормандон ва 

бахшҳои хусусӣ (частные секторы) мебошад. Бо дастгирии лоиҳа, марказ 

доираи васеи курсҳои омӯзишӣ, семинарҳо, мастер-классҳо ва ғайраҳоро 

мувофиқи эҳтиѐҷоти ширкатҳои хусусӣ пешниҳод менамояд. МИТТС 

инчунин ба донишҷӯѐн ва хатмкунандагон дар ташкили таҷрибаомӯзӣ, 

дарѐфти ҷои кор ѐ гузаронидани тадқиқоти илмӣ ва амалӣ мусоидат 

мекунад. 

         Дар натиҷаи ҳамкорӣ бо ташкилоти Кореягии WTIT( Интиқоли 

ҷаҳонии технологияҳои иттилоотӣ ) соли ҷорӣ донишгоҳ доираи 

фаъолияти худро васеъ гардонида, як синфхонаи компютерии замонавӣ бо 

теъдоди 25 адад ноутбукҳои нав, як синфхона барои таҳрезии лоиҳаҳои 

самти ТИК ва озмоишгоҳи махсус оид ба Роботсозӣ   таъсис дод. 

   Ба ғайр аз ин ташкилоти мазкур дар ҳамкори бо шарикони Кореягии худ, 

махсусан  ташкилоти  кореягии GoodNeighbors ( Ҳамсояҳои хуб) лоиҳаи 

нави “Таълимоти барвактии барномасозӣ барои наврасон ”-ро роҳандозӣ 

намуданд, ки бо иҷозати расмии Вазорати маориф ва илми Тоҷикистон дар 6 

мактабҳои таҳсилоти умумӣ ва литсейҳои курсҳои пилотӣ дар заминаи 

барномаи SCRATCH гузонида шуда истодаанд. 

       Ҳамкори  бо ITC (International Trade Center-Маркази тиҷорати 

байналмилалӣ  дар доираи Барномаи ҷаҳонии нассоҷӣ ва дӯзандагӣ (GTEX) 

чунин арзѐбӣ мегардад.Дар ҳамкори  бо дафтари Маркази байналмилалии 

тиҷорат (ITC) 30- октябри  соли 2019 дар факултаи Технология ва дизайн 

ифтитоҳи  Маркази таълимӣ оид ба соҳаи дазандагӣ баргузор гардид, ки 

бо таҷҳизоти замонавии соҳаи нассоҷи   муҷаҳҳаз гардидааст. Таъсиси 

Маркази мазкур имконият фароҳам меоварад, ки донишҷуѐни ихтисосҳои 

соҳаи саноати сабуки донишгоҳ дар таҷҳизотҳои ин озмоишгоҳ корҳои 

тарроҳи  ва дузандигии худро дар сатҳи баланд анҷом диҳанд.  

    Бояд иброз намуд, ки тибқи шартномаи ҳамкорӣ бо Ассотсиатсияи 

корхонаҳои соҳаи саноати сабуки Ҷумҳурии Тоҷикистон дар заминаи ин 

Марказ гузаронидани курсҳои такмили ихтисоси кормандони корхонаҳои 

соҳаи саноати сабуки ҷумҳурӣ дар самтҳои  бофандагӣ, дузандагӣ, нассоҷӣ 

низ ба роҳ монда мешавад, ки дар партави иҷрои дастуру супоришҳои 



Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба ҳадафи чоруми стратегии рушди 

кишвар эълон намудани саноаткунонии иқтисодиёти кишвар саҳми 

назаррас мебошад..   

 Лоиҳаи «Рушди таҳсилоти олӣ»-и Бонки Ҷаҳонӣ . Дар ин замина, 

ҷиҳати беҳтар намудани сифати таълим ва мутобиқати он ба бозори меҳнат 

дар асоси натиҷаҳои озмун барои гирифтани грант байни Вазорати маориф ва 

илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Донишгоҳи технологии Тоҷикистон  

Созишномаи грантӣ №13/2-2 аз 25.09.2019, ҷиҳати маблағгузории лоиҳаи 

“Таҳсилоти духтарон ва  рақобатпазирии  онҳо дар бозори меҳнат” ба 

имзо расонида шуд.  

       Мақсади асосии лоиҳа беҳтар намудани раванди ҷалб ва қабули  

духтарон ба ДТТ, фароҳам овардани шароити муносиб барои мутобиқсозӣ ва 

зиндагӣ дар хобгоҳ, беҳтар намудани сифати таълими духтарон ва шуғли 

ояндаи (минбаъдаи) онҳо дар бозори меҳнат мебошад. 

         Муҳлати тадбиқи лоиҳаи мазкур 12моҳ буда, фаъолияти бахшҳои он 

оид ба омӯзиши афкори духтарони донишгоҳ ва муассисаҳои таҳсилоти 

миѐнаи махсус тибқи анкетаҳои таҳияшуда оғоз гардидааст. Дар назар аст, ки 

барои духтарони донишҷуй як чанд семинар-тренингҳои касбӣ, аз ҷумла,  

курсҳои кадбонугӣ, дузандагӣ, кор бо компютер, омӯзиши забонҳои 

хориҷӣ(англисӣ, хитоӣ, русӣ) ташкил карда мешавад. 

         Дар соли 2019 бо мақсади  ба роҳ мондани ҳамкориҳои судманд, 

гузаронидани мастер-класс, семинар-тренингҳои таълимӣ, ташвиқу тарғиби 

дастовардҳои илмӣ   41 нафар меҳмонҳои хориҷӣ ба ДТТ ташриф овардаанд. 

       Дар натиҷаи ба роҳ мондани ҳамкориҳои байналмилалӣ ва тадбиқи 

лоиҳаҳо ва барномаҳои муштараки байналмилалӣ то имрӯз 47 нафар 

кормандон ва омӯзгорони донишгоҳ ҷиҳати иштирок дар кори ин лоиҳаҳо, 

семинару тренингҳои касбӣ,  конфоронсу симпозиумҳо ба хориҷи кишвар 

сафар намуданд.  

 

 

 

 

 



 

 

   Ташрифи  ректор Донишгоҳи давлатии Полотски Ҷумҳурии Белорус 

 

 

 

 

             Ташрифи роҳбарияти Донишгоҳи Пертаминаи Индонезия  

 



 

          Меҳмонон аз Созмони Ҳамкориҳои байналмилалии Корея  

 

 

Ташрифи меҳмонон аз Иттиҳоди Аврупо дар рӯзҳои иттилоотии Эрасмус+  


