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ҲИСОБОТ 

оид ба сафари хизматӣ 

Сафар доштанд: 

Муминов Амрулло Зайдуллоевич – маъмури шабакаҳои 

умумидонишгоҳӣ. 

Қаюмова Ҳалима Исмоилхоновна – муҳандиси системаҳои 

автоматикунонидашудаи лоиҳакашӣ. 

Юсупов Ҷасур Тоҳирович – Мутахассиси пешбар (Маъмури WEB) 

        

   Макони сафар: Донишгоҳи Политои шаҳри Турини Италия 

Мўҳлати сафар: аз 28.03.2022 то 08.04.2022 

Сафари хизматии мо ба шаҳри Турини Италия дар асоси даъвати 

расмии Донишгоҳи Полито 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, Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, 

ва фармони ректори Донишгоҳи технологии Тоҷикистон сурат гирифт. 

Мақсадҳои асосии лоиҳаи ELBA: 

- дар маҷмӯъ баланд бардоштани нерӯи илмии мутахассисон, тавассути 

таҳия ва татбиқи маҷмӯи бисёрсоҳаи курсҳои модулӣ барои донишҷӯёни 

зинаи бакалавр ва мутахассисони муҳандисӣ оид ба таҳлили интеллектуалии 

додаҳо (маълумот) дар миқёси калон (IBDA) дар кишварҳои Осиёи Марказӣ 

тавассути ҳамкорӣ бо ин соҳа мебошад. 

- лоиҳа бо фароҳам овардани имкониятҳо барои тайёр кардани 

мутахассисони баландихтисос дар соҳаи таҳлили   интеллектуалии додаҳои 

(маълумотҳои) калон (IBDA) бо заминаҳои гуногунҷабҳа ва дастрасӣ ба 

воситаҳои самараноки муосири IBDA дар асоси таҷриба ва технологияҳои 



ИА, ки ба рушди устувор мусоидат мекунад, равона шудааст. 

- дар натиҷаи амалигардонии лоиҳа дар донишгоҳ озмоишгоҳи муҷаҳҳаз 

бо технологияҳои муосир оид ба таҳлили интеллектуалии додаҳои 

(маълумотҳои) калон (IBDA) таъсис дода шуда, модулҳои таҳиягардида ба 

барномаҳои таълимӣ ворид карда мешаванд. 

Мақсади сафар: иштирок намудан дар тренинги касбӣ аз фанни 

таҳлили интеллектуалӣ додаҳои калон дар Донишгоҳи Политои шаҳри 

Турини Италия. 

Барномаи кории семинар: Семинар - омӯзиш 10 рӯз аз 28.03.2022 то 

08.04.2022 баргузор гардид. Дар семинар-омӯзиш иштирокчиён аз Осиёи 

миёна - Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон, Узбекистон иштирок 

варзиданд ва дар давоми 10 рӯз дарс омӯхтанд.  

Барномаи корӣ: 

28.03.2022 Усулҳои оморӣ дар илми маълумот                                            

Баррасии эҳтимолиятҳои элементарӣ ва тақсимоти яктарафа; 

29.03.2022  Тақсимоти муштарак, тақсимоти интихоб; 

30.03.2022 Фосилаҳои эътимод. Санҷиши гипотеза. Барнома барои 

таҳлили оморӣ; 

31.03.2022 Алгебраи ҳисоббарории хатӣ барои масъалаҳои миқёси 

калон. Баррасии алгебраи хаттии ҳисоббарор. 

01.04.2022 Асосҳои топологияи алгебравӣ. 

04.04.2022 Гомологияи доимӣ. 

05.04.2022 Алгоритмҳо дар таҳлили топологӣ (TDA). 



06.04.2022 Machine Learning. 

07.04.2022  Deep Learning. 

08.04.2022  Тарҳрезии таҷрибаҳо барои омӯзиши оморӣ. 

Ҳамин тариқ, кори семинари-таълимии мазкур дар асоси барномаи 

кории тасдиқгардида пурра ба иҷро расонида шуда, дар фароварди семинар 

ба иштироккунандагон сертификатҳо оид ба иштирокашон дар кори 

семинар – омӯзиш супурда шуданд. 

 

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 семинар-таълим 

 

Рафти кори семинар 
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