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ҲИСОБОТ 

оид ба сафари хизматии 

Ҷафаров Аҳрор Сайдолимович – сардори маркази технологияҳои 

компютерӣ ва таълимии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, ҳамоҳангсози 

лоиҳаи “ELBA”-и барномаи Эрасмус+ 

Абдуллоева Муқаддасхон Мамасолиевна – муҳосиби мӯзди маоши 

кормандони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, муҳосиби лоиҳаи “ELBA”-

и барномаи Эрасмус+ 
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Душанбе – 2022 с. 



ҲИСОБОТ 

оид ба сафари хизматӣ 
Сафар доштанд: 

Ҷафаров Аҳрор Сайдолимович – сардори маркази технологияҳои 

компютерӣ ва таълимии Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, ҳамоҳангсози 

лоиҳаи “ELBA”-и барномаи Эрасмус+ 

Абдуллоева Муқаддасхон Мамасолиевна – муҳосиби мӯзди маоши 

кормандони Донишгоҳи технологии Тоҷикистон, муҳосиби лоиҳаи “ELBA”-и 
барномаи Эрасмус+ 

Мўҳлати сафар: аз санаи 22.03.2022 то 26.03.2022 

Макони сафар: Ҷумҳурии Италия, ш. Турин  

Сафари хизматии мо ба шаҳри Турини Италия дар асоси даъвати расмии 

Донишгоҳи Политои ш. Турини Италия 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 саноат ва 

технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати маориф ва илми 

Ҷумҳурии Тоҷикистон ва фармони ректори Донишгоҳи технологии 

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 мушаххаси он таҳияи маҷмӯи бисёрсоҳаи курсҳои модулӣ оид 

ба IBDA барои барномаҳои бакалаврӣ ва магистрии муассисаҳои таҳсилоти 

олии касбии (МТОК) шарики лоиҳа ва ширкатҳои саноатӣ ба шумор меравад 

ва он то моҳи июли соли 2022 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 9 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 сафар: иштирок намудан дар менеҷмент митинги лоиҳа 

(вохӯрии ҳайатҳои идоракунии лоиҳа оид ба масъалаҳои рафти татбиқ ва 

амалигардонии лоиҳа). 

Барномаи кории семинар: Вохӯрӣ аз санаи 22.03.2022 то 25.03.2022 

баргузор гардид. Дар вохӯрӣ намояндагони аъзо-донишгоҳҳои консорсиуми 

лоиҳа аз давлатҳои Осиёи Миёна - Тоҷикистон, Қазоқистон, Қирғизистон ва 
Узбекистон иштирок варзиданд.  

 

Барномаи корӣ:  
 

23.03.2022 – Ифтитоҳи расмии чорабинӣ баргузор гардида, дар он 

роҳбари Департаменти илмҳои математикӣ профессор Мауро Газпарини 

ҳозиринро хайрамақдам гуфта, нисбати аҳамият ва татбиқи лоиҳа дар замони 

муосир суханронӣ намуданд. Номбурда ҳамзамон ҳозиринро бо таърих ва 

дастовардҳои департаменти мазкур дар тули солҳои фаъолияташон шинос 
намуданд.  

Сипас, ҳамоҳангсози кулли лоиҳа Сами Ашур ҳозиринро бо барномаи 

кории вохӯрӣ ва масъалаҳои молиявию маъмурии баррасишаванда пурра 
шинос намуданд.  

Дар ҳамин маврид, мувофиқ ба нақшаи корӣ профессор Давид Лосада 

аз Донишгоҳи Сантиаго декомпостеллаи Испания, ки масъули ташкил ва 

натиҷагирӣ намудан аз тренингҳои касбӣ мебошад, оид ба ду давраи 

баргузории тренингҳо дар Донишгоҳи Сантиаго декомпостеллаи Испания ва 

Донишгоҳи Приморски Словения ҳисобот дода, иҷроиши БК 2 супориши 

2.3.- “Тренингҳои ҳайати академии Осиёи Марказӣ дар Иттиҳоди Аврупо оид 
ба таҳлили интеллектуалии Додаҳои Калон ва малакаҳои истифодабарии он 
дар барномасозӣ” муфассал тавзеҳ дод. Дар давоми суханронии профессор 

Лосада ҳамоҳангсози лоиҳа аз Донишгоҳи Политои шаҳри Турини Италия 

профессор Роберто Фонтана нисбати даври сеюми тренингҳо, ки ҳафтаи 

баъдӣ дар ин донишгоҳ баргузор хоҳанд шуд, маълумот дода, ҳозиринро бо 

муҳтавои барномаи тренигҳо шинос намуд.  

Давид Лосада баъдан дар бораи таҳия ва омодасозии курсҳои модулии 

оид ба IBDA аз ҷониби шарикон, интихоби курсҳо ва ба таври пилоти 

гузаронидани онҳо барои ҳозирин маълумот дод. Ӯ инчунин дар бораи таҳия 

намудани нақшаи азнавтренинггузаронии шарикон бо иштирокчиён 

мубоҳиса ташкил намуда, нақшаи тахминии онро тарҳрезӣ намуданд.  

Дар асоси нақшаи корӣ ҳамоҳангсози кулли лоиҳа Сами Ашур дар 

доираи амалигардонии БК 4 супориши 4.2.- “Банақшагирӣ ва таъсис 
намудани шабакаи касбӣ ва академии IBDA дар байни шарикони лоиҳа” 

презентақия намуда, дар бораи натиҷаҳои бадастоварда ва нақшаҳои оянда 
маълумот дод.  



Тибқи нақша бо мақсади баланд бардоштани ҳавасмандӣ ва руҳияи 

эҷодии шарикон ва аъзоёни гуруҳҳои кории лоиҳа, аз ҷониби намояндаи 

Филиали Донишгоҳи Политои Турин дар шаҳри Тошкент Фаёз Халилов дар 

доираи БК 6 супориши 6.5.- “Ташкил намудани озмуни рақобатӣ оид ба 
татбиқи IBDA дар байни шарикони лоиҳа” пешниҳод ба амал бароварда 
шуд.  

Дар доираи БК 6 супориши 6.6. - “Давом додани ҳамкориҳои бизнес 
сохторҳо ва МТОК ОМ ва ИА” лидери ин бастаи корӣ Елена Кандалина оид 

ба корҳои то ба имрӯз аз ҷониби консорсиум ба анҷом расонидашуда ва 

банақшагирии фаъолияти минбаъдаи шарикон ба ҳозирин маърӯза намуд.  
 

24.03.2022 – Рӯзи дуюми корӣ бо презентатсияи ҳамоҳангсози кулли 

лоиҳа Сами Ашур оид ба вазъи кунунии молиявии лоиҳа оғоз гардид ва 

номбурда оид ба дараҷаи азхудкунии маблағҳо, пешниҳоди саривақтии 

ҳисоботи молиявии шарикон, ҳуҷҷатгузории молиявӣ, риояи меъёрҳои 

муайяннамудаи барномаи Эрасмус+ ва камбудиҳои ҷойдошта маърӯза 

намуданд. Сипас, ҳар як шарики лоиҳа ҳисоботи молиявии худро дар шакли 

презентатсия бо овардани ҳисобҳои мушаххаси молиявӣ пешниҳод намуданд.  

Аз ҷумла, Аҳрор Ҷафаров ҳамоҳангсози лоиҳа аз ДТТ ва Муқаддасхон 

Абдуллоева муҳосиби мӯзди меҳнати ДДТ оид ба вазъи молиявии лоиҳа, 

ҳисоботҳои марҳилавӣ, пардохтҳо барои сафарҳои хизматӣ ва дигар 

муқаррароти молиявие, ки аз ҷониби лоиҳа пешбинӣ шуда буд, маълумот 

пешкаш намуданд. Дар баробари ин муҳокимаи пурраи истифодабарии 

бандҳои ҳароҷот аз рӯи таъиноташон ва тартиби ҳуҷҷатгузорӣ намудани 

онҳо дар асоси формулярҳо ва шаклҳои тасдиқгардидаи молиявии аз ҷониби 

барномаи Эрасмус+ пешниҳоднамуда, баргузор гардид.  

Баъди баррасии умумӣ ҳисоботи пешниҳоднамудаи ДТТ пурра қабул 
гардид.  

Ҳамин тариқ, бо тартиби муайян ҳисоботи молиявии ҳамаи 13 аъзои 

консорсиум шунида ва муҳокима карда шуданд.  
 

25.03.2022 – Рӯзи сеюми вохӯрӣ баррасии масъалаҳо дар доираи БК 5: - 

Таъмини сифат (Quality Assurance) ва БК 6: - Паҳн гардонидан ва истифода 

бурдани натиҷаҳо (Dissemination and Exploitation) баргузор гардид.  Дар 

хууси ин масъалаҳо ҳамоҳангсози кулли лоиҳа Сами Ашур баромад намуда, 

муҳокима ва таҳлили ҳисоботи якуми даврии дохилии лоиҳаро ба миён 
гузошт ва бо аъзоёни консорсиум онро пурра дида баромаданд. Дар хусуси 

ин масъала ҳамчунин, ҳисоботи коршиноси беруна низ шунида шуд, ки он 

аслан ба камбудиҳои ҷойдошта дар натиҷагирӣ намудани корҳои иҷрошуда 

ва пур кардани варақаҳои пурсишнома оид ба таъмини сифат баъди ба анҷом 

расонидани ҳар як чорабинӣ нигаронида шуда буд. Дар баробари ин, 

масъалаҳои омода намудани ҳисоботи дуюми БК 5: - Таъмини сифат (Quality 

Assurance)  баррасӣ гардид ва ҳар як аъзои консорсиум вобаста ба вазифаҳои 

лоиҳавии худ супоришҳои махсус гирифтанд.   

 Нисбати иҷроиши БК 6: - Паҳн гардонидан ва истифода бурдани 

натиҷаҳо (Dissemination and Exploitation) аз ҷониби лидери бастаи кории 

мазкур Елена Кандалина ҳисоботи мушаххас, ки он дар асоси ҳисоботи 

пешниҳоднамудаи ҳар як аъзои консорсиум омода гардида буд, пешниҳод 



карда шуд. Баъди шунидан ва муҳокима намудани ҳисоботи мазкур мизи 

мудаввар оид ба баррасӣ ва роҳҳои васеътар ва сифатан беҳтар иҷро 

намудани супориши лоиҳавӣ дар марҳилаи дуюми татбиқии он бо ҳозири 

суҳбат гузаронида шуд. Ҳар як иштирокчӣ аз таҷрибаи худ роҳҳои самаранок 

ва дастрастари паҳн гардонидани натиҷаҳои лоиҳаро пешниҳод ва баррасӣ 
намуданд.  

 

Дар фароварди вохӯрӣ Мансур Асранов намояндаи филиали 

Донишгоҳи Политои Турини Италия дар Тошкент дар бораи платформаи 

электронии дар низоми абрӣ сохташуда, ки барои идоракунии лоиҳа ва 

захира намудани натиҷаҳо ва ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ хизмат хоҳад кард, ба 

ҳозирин презентатсия кард. Дар презентатсияи худ ӯ аз имкониятҳои 

платформаи электронии таҳиягардида,  тартиби истифодабарии он ва 

таъмини дастрасӣ ба он маълумоти муфассал пешниҳод кард.    
 

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  

  
Суханиронии ифтитоҳии профессор Мауро 

Газпарини 
Суханиронии ифтитоҳии профессор Сами Ашур  

  
Хисоботи лидери гуруҳи академӣ профессор Давид 

Лосада  
Хисоботи намояндаи Донишгоҳи Политои Италия  



  
Иштироки намояндагони ДТТ дар вохӯрӣ  Ҳисоботи ҳамоҳангсози лоиҳа аз ДТТ  

Аҳрор Ҷафаров  

 
Расми гуруҳӣ  

 
  

 

Аҳрор Ҷафаров                  __________________ 

Муқаддасхон Абдуллоева   __________________ 

 

 

ш. Душанбе, Донишгоҳи технологии Тоҷикистон,  

30-юми марти соли 2022 


