
Бахши идоракунии лоиҳаҳои ДМТ 

Омода кард: Авзалов А.Х. 

Маълумот оид ба лоиҳаҳои байналмилалӣ ва грантҳои 

сармоягузорӣ дар Донишгоҳи миллии Тоҷикистон 

“Барои солҳои 2018 - 2022 

№ Номи лоиҳа Донор, фонд 
Унвон ва ҳадафи 

лоиҳа 
Муҳлати 
иҷроиш 

Маблағи 
умӯмӣ 

(сомонӣ) 

Шахси 
масъул дар 
донишгоҳ-

ҳамиҳангсоз 

Натиҷаҳои ба даст омада 

1.  Беҳтаргардонии 
ҷараёни таълим ва 
васеъ кардани 
имкониятҳои (ба кор 
таъминкунии) 
хатмкунандагон 

Ассотсиасияи 
байналмилалии 
асъор. Бонки 
умумиҷаҳонӣ.  

Мақсади асосии 
лоиҳа, ин 
беҳтаргардонии 
раванди таълим ва 
беҳтаргардонии ба 
кор таъминшавии 
хатмкунандагон ба 
воситаи ҳамкории 
донишгоҳ бо 
корфармоён 

2019 - 
2021 

2 464 985 Авзалов А.Х. 1. Маркази инноватсионӣ 

ташкил карда шуд; 

2. Маркази рушди касбият 

ташкил карда шуд; 

3. Панҷ ихтисос Барномаи 

таҳсилотӣ таҳия карда шуд; 

4. Дигар натиҷаҳо аз руи 

лоиҳа.  

2.  Муҳити бароҳати 
таълимӣ - калиди 
бомуваффақияти 
таҳсилот 

Ассотсиасияи 
байналмилалии 
асъор. Бонки 
умумиҷаҳонӣ.  

Мақсади асосии 
лоиҳа созмон 
додани шароити 
мувофиқи 
иҷтимоӣ ва маишӣ 
барои 
донишҷӯдухтарон
е мебошад, ки дар 
хобгоҳҳои 

2019-
2020 

373 306 Ганиев Д. 1. ба таҳсилоти иловагӣ зиёда 
аз 130 донишҷӯдухтар ҷалб 
карда шуд; 

2. шароити истиқоматии 
зиёда аз 200 
донишҷӯдухтар беҳтар 
карда шуд; 

3. курсҳои забономӯзӣ барои 
135 нафар ташкил карда 



Бахши идоракунии лоиҳаҳои ДМТ 

Омода кард: Авзалов А.Х. 

№ Номи лоиҳа Донор, фонд 
Унвон ва ҳадафи 

лоиҳа 
Муҳлати 
иҷроиш 

Маблағи 
умӯмӣ 

(сомонӣ) 

Шахси 
масъул дар 
донишгоҳ-

ҳамиҳангсоз 

Натиҷаҳои ба даст омада 

донишгоҳ 
истиқомат 
мекунанд, 
инчунин фароҳам 
овардани 
имконият барои 
ташаккули 
ҳамаҷонибаи 
шахсият бо роҳи 
беҳтар намудани 
шароити иқомати 
духтарон дар 
хобгоҳ, дастгирии 
духтарон дар 
самти 
худинкишофёбӣ ва 
ташаккули 
малакаҳо барои 
васеъ кардани 
имкониятҳои ба 
кор таъминшавии 
онҳо маҳсуб ёфт. 

шуд, курсҳои омўзиши 
ҳуқуқ ва истифодабарии 
имкониятҳои ҳуқуқ барои 
45 нафар ташкил карда шуд.  

4. Бо ташкилоту муассиаҳои 
ду минтақа, аз қабили 
шаҳри Душанбе ва 
ноҳияҳои тобеи марказ 
созишномаҳо ва ёддошти 
тафоҳум ҷиҳати расонидани 
ёрӣ вобаста ба кор 
таъминкунии 
хатмкунандагони 
донишҷӯдухтар, ки ба ин 
васила сатҳи ба кор 
таъминшавии 
донишҷӯдухтарон то 20% 
меафзояд.  

5. Дар хобгоҳи №7 кабинети 
таълимӣ-иттилотӣ созмон 
дода шуд, ки он бо тамоми 
лавозимоти зарурӣ аз 
қабили мебел, рафи 
китобҳо, лавҳаҳои 
иттилоотӣ, ки 
донишҷӯдухтарон 



Бахши идоракунии лоиҳаҳои ДМТ 

Омода кард: Авзалов А.Х. 

№ Номи лоиҳа Донор, фонд 
Унвон ва ҳадафи 

лоиҳа 
Муҳлати 
иҷроиш 
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умӯмӣ 
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Шахси 
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донишгоҳ-

ҳамиҳангсоз 

Натиҷаҳои ба даст омада 

метавонанд бо истифода аз 
онҳо ҳамаҷониба донишҳои 
худро сайқал дода устувор 
намоянд, вазифаҳои 
таълимии худро ҳаллу фасл 
намоянд, метавонанд 
чорабиниҳои гуногуни 
таълимӣ-фарҳангиро амалӣ 
гардонанд. 

3.  Коркард ва ҷори 
намудани курси 
фиккронии интиқодӣ 
дар заминаи фани 
таълимии ҳуқуқи 
ҷиноятӣ (Қисми 
умумӣ).  

Шуъбаи 
Ташкилоти 
Байналмилалии 
Институт 
“Ҷамъияти 
кушода”- 
Бунёди Мадад 
дар Точикистон  

Созмон додан ва 
рушди фикрронии 
интиқодии 
муҳасиллин ба 
воситаи таҳияи 
барномаи 
таълими, китоби 
дарсӣ, силабус 
барои 
донишгоҳҳои 
ҷумҳурӣ ҳангоми 
аз бар кардани 
фанни ҳуқуқи 
ҷиноятӣ ва 
омӯзонидани 
омӯзгорони фанни 

2020 - 
2021 

99940.00   Авзалов А.Х. 1. таҳияи барномаи таълимии 
фикрронии интиқодӣ 
тавасути омузонидани фани 
ҳуқуқи ҷиноятӣ;  

2. таҳияи китоби дарсии 
фикронии интиқоди 
тавасути омузонидани фани 
ҳукқуқи ҷиноятӣ; 

3. коркад ва дар амал татбиқ 
кардани барнома барои 
семинар/тренинги 
омузишӣ; 

4. ташкил ва баргузории 
семинар/тренинг дар 
муасисаҳои олӣ, ки дар 
онҳо ихтисоси ҳуқуқшиносӣ 
амал менамоянд. 
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мазкур равона 
шудааст. 

4.  Баланд бардоштани  
малакаҳои таҳлилӣ-
тадқиқотии 
хатмкуанндагони 
мактабҳои олӣ 

Шуъбаи 
Ташкилоти 
Байналмилалии 
Институт 
“Ҷамъияти 
кушода”- 
Бунёди Мадад 
дар Тоҷикистон 

Таҳия намудани 
китоби дарсӣ дар 
мавзуи “Рушди 
малакаҳои 
таҳлилии 
хатмкунандагони 
мактубҳои олӣ” 

2020 – 
2021  

97 605 Тешаве Х.И. 1. Китоби дарсӣ дар мавзуи 
“Рушди малакаҳои 
таҳлилии хатмкунандагони 
мактубҳои олӣ” 

5.  Ташкили истеҳсолоти 
маҳсулоти доруворӣ 
ва тиҷорати онҳо 
тавассути платформаи 
электронӣ (он-лайн) 

Барномаи 
рушди Созмони 
миллали 
муттаҳид 

Гузоштани 
заминаи илмӣ-
таълимӣ ҷиҳати 
рушди саноати 
дуросузи дар 
Ҷумҳурии 
Тоҷикистон   

2022 127 000 Халифаев П. 1. Ташкили коргоҳи дорусозии 
голеникӣ дар Парки 
технологӣ; 

2. Коркард ва ҷори намудани 
пойгоҳи рақамии фуруши 
маҳсулоти доруворӣ. 

6.  Рушди малакаҳои 
иловагии 
донишҷӯдухтарон 

Ташкилоти 
байналмилалии 
Шӯрои 
ҳамкории 
рушди 
фарҳанги Шарқ 
ва Ғарб 

Омузонидани 
донишҷӯдухта
рони ДМТ 
малакаҳои 
пора кардан 
ва духтани 
либосҳои ва 
маҳсулоти 
матоъгин.  

2018 - 
2023 

68 000 Авзалов А.Х. 1. Ташкили “Маркази 
таълимӣ-дӯзандагӣ. Макон 
хобгоҳи №6 ДМТ.  
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№ Номи лоиҳа Донор, фонд 
Унвон ва ҳадафи 

лоиҳа 
Муҳлати 
иҷроиш 
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масъул дар 
донишгоҳ-

ҳамиҳангсоз 

Натиҷаҳои ба даст омада 

7.  Беҳтар намудани 
шароити таҳсил дар 
муассисаҳои 
таҳсилоти олии касбӣ  

Ассотсиасияи 
байналмилалии 
асъор. Бонки 
умумиҷаҳонӣ. 

Такмил додани 
системаи 
таҳсилоти 
фосилавӣ-онлайн 

2022 1 445 580 Авзалов А.Х. 1. Таъмини пойгоҳи Маркази 
таълимӣ- идоракунии 
фосилавии ДМТ бо техника 
ва таҷҳизоти муосири 
таълимӣ. 

8.  Проект COMPASS 
(Комплексное 
наращивание 
потенциала в странах 
Восточного 
партнёрства и 
Центральной Азии: 
Интеграция 
исследований, 
влияние управления и 
устойчивое 
содружество) 

Шурои 
тадқиқотҳои 
иқтисодӣ ва 
иҷтимоии 
Аврупо 

Рушди иқтидори 
ҳамкориҳои илмӣ-
омузгорӣ миёни 
давлатҳои 
Шарикони Шарқӣ 
ва Осиёи Марказӣ 

2017-
2018 

183 806 
Евро  

Аслитдинова 
А.  

1. Созмон додани кафедраи 
омузиши Аврупо дар назди 
факултети Муносибатҳои 
байналмилалӣ; 

2. Омузиши таҷрибаи 
донишгоҳҳои пешқадам.  

9.  Внедрение 
трансдисциплинарных 
европейских 
исследований в 
Таджикистане (TACES) 

Барномаи 
Иттиҳоди 
Аврупо 
“Эразмус+” 

Пешбурди корҳои 
илмӣ-тадқиқотӣ 
дар самтҳои 
омузиши таҷрибаи 
Аврупо.  

2015 - 
2018 

405 852 
Евро  

Аслитдинова 
А.  

1. Корщои илмь тадциқоти 
анҷом дода шуд.  

10.  Повышение 
квалификации в 
области инженерного 
образования через 

Барномаи 
Иттиҳоди 
Аврупо 
“Эразмус+” 

Такмили иқтидор 
ва касбияти 
омузгорони соҳаи 
муҳандисӣ ва 

2017 - 
2021 

62 403 
Евро 

Аслитдинова 
А.  

1. Маркази таълимоти 
барнномаҳои компютерӣ 



Бахши идоракунии лоиҳаҳои ДМТ 

Омода кард: Авзалов А.Х. 

№ Номи лоиҳа Донор, фонд 
Унвон ва ҳадафи 

лоиҳа 
Муҳлати 
иҷроиш 

Маблағи 
умӯмӣ 

(сомонӣ) 

Шахси 
масъул дар 
донишгоҳ-

ҳамиҳангсоз 

Натиҷаҳои ба даст омада 

подготовку 
преподавателей и 
применение новых 
педагогических 
подходов в России и 
Таджикистане 
(EXTEND) 

татбиқи усулҳои 
муосири омузгорӣ 
дар Тоҷикистон ва 
Россия 

11.  Шаҳраки зеҳнӣ Институти 
байналмилалии 
“Конфутсий” 

Ташкил ва ба роҳ 
мондани 
интегратсияи илм, 
тадқиқот ва 
донишомузӣ 
тариқи воситаҳои 
муосири алоқавӣ.  

2017 - 
2019 

600 00 
доллар 

Қурбонов Х.  Созмон додани шабакаҳои 
минтақавӣ дар Шаҳраки 
донишҷуёни ДМТ 

12.  Сеть для улучшения 
исследовательского 
высшего образования 
в области 
фундаментальной и 
прикладной 
микробиологии 

Институти 
“NORWАY”  

Рушди малакаҳои 
тадқиқотӣ дар 
макотиби олӣ дар 
самти 
микробиологияи 
фундаменталӣ 

2017 – 
2019  

301 000 
Норв. 
Крон. 

Бобоҷонова 
Х. 

 

       

 


