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оид ба сафари хизматӣ 

Сафар доштанд: 

Ҷафаров Аҳрор Саидолимович- сардори маркази технологияҳои компютерӣ ва 

таълимӣ,  Муминов Амрулло Зайдуллоевич–Маъмури шабакаҳои 

умумидонишгоҳӣ 

 

Макони сафар: шоҳигарии Испания, ш. Сантиаго Де Компостела 

Мўҳлати сафар: аз 25.02.2020 то 29.02.2020 

Сафари хизматии мо ба шаҳри Сантиаго Де-Компостелаи шоҳигарии 

Испания дар асоси даъвати расмии Донишгоҳи Сантьяго-де-Компостела дар 

доираи татбиқи лоиҳаи ELBA – “Таъсиси марказҳои омӯзишию тадқиқотӣ ва 

таҳияи курсҳо оид ба таҳлили зеҳнии Додаҳои Калон (BigData) дар Осиёи Марказӣ”-

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

Ҷумҳурии Тоҷикистон  сурат гирифт.  

Маълумоти умумӣ дар бораи лоиҳа: Мақсади асосии лоиҳаи ELBA баланд 

бардоштани нерӯи илмии мутахассисон тавассути таҳия ва татбиқи маҷмӯи 

бисёрсоҳаи курсҳои модулӣ барои донишҷӯёни зинаҳои бакалавр, магистр ва 

мутахассисони муҳандисии соҳаи технологияҳои иттилоотӣ-коммуникатсионӣ 

оид ба таҳлили интеллектуалии маълумот дар миқёси калон (IBDA) дар 

кишварҳои Осиёи Марказӣ тариқи ҳамкорӣ бо ин соҳа мебошад. 

Лоиҳа ба фароҳам овардани имкониятҳо барои тайёр кардани 

мутахассисони баландихтисос дар соҳаи таҳлили интеллектуалии маълумотҳои 

калон (IBDA) бо заминаҳои гуногунҷабҳа ва дастрасӣ ба воситаҳои самараноки 

муосири IBDA дар асоси таҷриба ва технологияҳое, ки ба рушди устувор 

мусоидат мекунад, равона шудааст. Рушди муассисаҳои таълимӣ, корхонаҳо ва 

соҳибкорони соҳавӣ ва умуман иттилоотикунонии ҷомеа низ аз ҳадафҳои ин 

лоиҳа мебошанд. 

Вазифаи аввалини мушаххас оид ба таҳияи маҷмӯи бисёрсоҳаи курсҳои 

модулӣ оид ба IBDA барои барномаҳои бакалаврӣ ва магистрии мактабҳои олии 

шарик ва барои ширкатҳои саноатӣ дар МТОК то моҳи июни соли 2021 бояд 

амалӣ карда шавад. Ҳамин тариқ лоиҳа метавонад ба ҳалли мушкилоти 

нарасидани мутахассисони соҳибихтисос оид ба соҳаҳои инноватсионӣ, алахусус 

дар IBDA дар Осиёи Миёна саҳмгузор гардад. 

Натиҷаҳо ва маҳсули лоиҳа чунин хоҳад буд: 

 Ташкили курсҳои таълимӣ, барои омузиши BigData; 

 Тайёр намудани барномаи дарсӣ барои донишҷуёни бакалавр ва магистр; 

 Тайёр намудани мутахасисони баландтаҷриба; 

 Ташкили маркази компютерии иноватсиони барои коркард ва таҳлили 

додаҳои калон. 

Дар натиҷаи амалигардонии лоиҳа 6 нафар омӯзгорон аз курсҳои такмили 

ихтисос дар давлатҳои Аврупо гузашта, соҳиби сертификатҳои махсус мегарданд.  



Дар умумият, лоиҳаи мазкур метавонад дар баланд бардоштани сифати 

таълим тавассути роҳандозии усулҳо ва технологияҳои муосир дар ҷараёни 

таълим, саҳмгузор бошад.  

Мақсади асосии сафар ширкат намудан дар вохӯрии аввали лоиҳа вобаста 

ба ҳалли масъалаҳо дар асоси нақшаи кории лоиҳа ба шумор мерафт.   

Барномаи кории вохӯрӣ: Вохӯрӣ аз санаи 27.02.2020 то 28.02.2020  (аз 

соати 9-30 то 16-00) баргузор гардида, дар кори он намояндагони донишгоҳҳои 

шарики лоиҳа аз Осиёи Миёна аз ҷумҳуриҳои Тоҷикистон, Қазоқистон, 

Қирғизистон, Ӯзбекистон ва аз Иттиҳоди Аврупо аз давлатҳои Испания, Италия, 

Словения иштирок варзиданд ва дар давоми 2 рӯзи корӣ вобаста ба рӯзномаи 

вохӯрӣ  маърӯзаҳои худро пешниҳод карданд. 

Рӯзномаи вохӯрӣ: 

Рӯзи аввали чорабинӣ бо иштирок ва суханронии муовини ректори 

Донишгоҳи Сантяго-де-Компостела проф. Виктор Арсе оғоз гардид. Баъдан, 

ҳамаи шарикони лоиҳа донишгоҳҳои худро муаррифӣ намуда, самтҳои фаъолияти 

таълимии худ, ки  бо таҳлили интеллектуалии додаҳо доранд ба ҳозирин шинос 

намуданд.  

Дар навбати дигар David Losada профессори ҳамин донишгоҳ, ки мутахассиси 

ҳамин соҳа ба шумор меравад ва ҳамзамон қисмати асосии лоиҳа бар дӯши он аст, 

дар бораи BigData ва рушди он дар давлатҳои Аврупо маълумоти умумӣ дод.  

Сипас, Anne Forryan ва Sami Ashour дар барои фаъолияти минбаъдаи лоиҳа, 

ҷанбаъҳои идоракунии он, буҷаи лоиҳа, тартиби ба амал баровардани 

ҳисоббаробаркуниҳои молиявӣ ва тартиб додани руйхати машғулитҳо дар 

давлатҳои шарики лоиҳа суханронӣ намуданд. 

 Рузи дуюми чорабинӣ дар асоси рӯзномаи вохӯрӣ доктор Sami Ashour, ки 

масъули қисмати маъмуриву идоракунии лоиҳа мебошад, ҳозиринро бо қоидаҳои 

истифодабарии грнати молиявӣ, тартиби ташкил ва ҷалби аъзоён ба гуруҳҳои 

корӣ, коргузории расмии лоиҳавӣ ва банақшагирии сафарҳои хизматӣ маълумот 

дода,  бораи боз ҳам дар сатҳи баланд амалӣ намудани лоиҳа аз иштирокчиён 

назарпурсӣ кард. 

Профессор David Losada дар бораи ташаккули салоҳият, таҳияи мавзӯъҳои 

омӯзишӣ ва таъминоти барномавӣ барои соҳаи таҳлили интеллектуалии додаҳои 

калон суханронӣ намуд. 

Mansur Asranov намояндаи Донишгоҳи политехникии Турини Тошкент дар 

бораи ташкили марказҳои омузишӣ оид ба BigData, харидории таҷҳизоти 

лоизимӣ, техника ва технологияи муносиб бо BigData суханронӣ ва пешниҳодҳои 

муҳаххас барои мулоҳизаронӣ ба маррази иштироккунандагон пешкаш намуд.  

Дар интиҳои рӯзи дуюми вохӯрӣ бо риояи тартиботи лоиҳавӣ ҳозирин ба 

баррасии нишони (логотип) лоиҳа даъват гардиданд ва дар он пешниҳодҳои 

Viktor Torgashov намояндаи Донишгоҳи техникии шимоли Қазоқистон ва 

Mansur Asranov намояндаи Донишгоҳи политехникии Турини Тошкент 

муҳокима гардида, нишони муносиб интихоб карда шуд.  



Сипас, ҳамаи иштирокчиёни семинарро барои шиносоӣ бо таърихи шаҳри 

Сантиаго Де-компостела, боғи фарҳангию фароғатӣ ва китобхонаи донишгоҳи 

Сантиаго сафарбар намуданд. 

Барномаи маблағгузорӣ: 

Тамоми хароҷоти ба сафари мазкур вобаста аз ҳисоби буҷаи лоиҳаи 

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

Расмҳо аз рафти баргузории вохӯрӣ 

 
Ифтитиҳи расмии чорабинӣ аз ҷоинби ноиби ректори Донишгоҳи Сантиаго Де-

Компостела ва муаррифии ДТТ ба иштироккукнандагон  

аз ҷониби Ҷафаров Аҳрор 

 

Расми коллективӣ  Рафти кори семинар 

 

Шиносоӣ бо китобхонаи Донишгоҳи Сантиаго Де-Компостела 

 

__________________ Аҳрор ҶАФАРОВ        

          __________________ Амрулло МУМИНОВ 

ш. Душанбе, Донишгоҳи технологии Тоҷикистон,  

6-уми марти соли 2020 


