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№ _____ аз «___» _________ соли 2019 
Вазорати маориф ва илми         

                                                                                   Љумњурии ТоBикистон 
 
 

Донишгоњи давлатии молия ва иќтисоди ТоBикистон њисоботи моҳи октябри 
соли 2019-ро оид ба рафти татбиќи лоињаи барномаи грантии озмунии «Рушди 
ҳамкориҳои шабакавии байни донишгоҳҳо - омили баланд бардоштани сифати 
таълим ва рушди касбии ҳайати омӯзгорон» ба маълумоти Шумо пешнињод 
менамояд.  
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Душанбе - 2019 



 
Ҳисобот  

оид ба рафти татбиқи лоињаи барномаи грантии озмунӣ Рушди ҳамкориҳои 
шабакавии байни донишгоҳҳо - омили баланд бардоштани сифати таълим ва 

рушди касбии ҳайати омӯзгорон 
 
Маълумоти умумӣ: 

Бо мақсади амалӣ намудани Стратегияи миллии рушди соҳаи маориф байни 
Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ассотсиатсияи байналмилалии рушд/Бонки ҷаҳонӣ  
Созишнома оид ба маблағгузорӣ (гранти №D082-TJ) ва (кредити №5702-TJ) аз 7 
августи соли 2015 ҷиҳати маблағгузории Лоиҳаи «Рушди таҳсилоти олӣ» ба имзо 
расонида шуд.  
         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 давлатии молия ва иқтисоди 

Тоҷикистон Созишномаи грантӣ аз 25.09.2019, № 13/1-2 ҷиҳати маблағгузории 
лоињаи барномаи грантии озмунӣ  « Рушди ҳамкориҳои шабакавии байни 

донишгоҳҳо - омили баланд бардоштани сифати таълим ва рушди касбии ҳайати 
омӯзгорон» 

Мақсад ва вазифањои лоиња: 
        Маќсади  лоиҳа: Такмил додани сатҳ ва усули таълим тавассути такмили 
стандартҳо ва нақшаҳои таълимӣ, инчунин баланд бардоштани иќтидори касбии 
њайати профессорон-омўзгорон бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ 
ва таълимӣ тавассути ташкили шабакаи таълимии онлайн байни ду донишгоҳ 
(ДДМИТ ва ДДД). 
        Вазифаҳои лоиҳа:    
         1. Гузаронидани тадқиқот оид ба мувофиқатии мавзуҳои стандартҳои 
таълимӣ ба талаботҳои корфармоён. 
         2. Баррасӣ ва таҳлили стандартҳо ва нақшаҳои таълимии 2 ихтисоси шабеҳ 
дар ҳарду донишгоҳ амалкунанда ба монанди: баҳисобгирии мухосиби, таҳлил ва 
аудит; андоз ва андозбандӣ. 
      3. Гузаронидани ду семинар аз рӯи натиҷаҳои тадқиқот оид ба мувофиқатии 
мавзӯҳои стандартҳои таълимӣ ба талаботҳои корфармоён ва мушовирони 
маҳаллӣ оид ба баррасӣ ва таҳлили стандартҳо ва нақшаҳои таълимии 2 ихтисоси 
шабеҳ дар ҳарду донишгоҳ амалкунанда ба монанди: баҳисобгирии мухосиби, 
таҳлил ва аудит; андоз ва андозбандӣ. 
      4. Гузаронидани тренингҳо барои њайати профессорон-омўзгорони ҳарду 
донишгоҳ (ДДМИТ ва ДДД) бо иштироки мушовирони хориҷӣ. 
       5. Таҳия, тасдиқ ва татбиқи стандартҳои таълимӣ, нақшаҳои таълимӣ ва 
дастурҳои таълимӣ-методӣ дар ҷараёни таълими 2 ихтисоси шабеҳ дар ҳарду 
донишгоҳ амалкунанда ба монанди: баҳисобгирии мухосиби, таҳлил ва аудит; 
андоз ва андозбандӣ дар асоси талаботи  раванди Болония. 
      6. Сохтани инфрасохтор тавассути насби барномаҳои идоракунии таҷҳизот 
барои ташкил ва баргузории дарсҳои таълими дар шабакаи таълимии  онлайн дар 
ду донишгоҳ (ДДМИТ ва ДДД), инчунин сохтани Вебсайт. 
       7. Ташкил ва баргузории курсҳо барои њайати профессорон-омўзгорони ҳарду 
донишгоҳ барои баланд бардоштани сатҳи касбӣ. 



        8. Сафарҳои омӯзишӣ-таълимии намояндагони ҳарду донишгоҳ (ДДМИТ ва 
ДДД) ба донишгоҳи шарик. 
       9. Ташкил ва фароҳам овардани шароит барои ҳавасмандкунӣ бо мақсади 
баланд бардоштани сатҳи касбии њайати профессорон-омўзгорони ҳарду донишгоҳ 
тавассути мубодила ва таҷрибаомӯзӣ барои гузаронидани корҳои муштараки илмӣ 
ва баргузории дарсњои таълимї барои донишҷӯёни 2 ихтисоси шабеҳ дар шабакаи 
таълимии онлайн бо иштироки корфармоён ва  хатмкунандагон.  

Компонентњои лоиња: 
Компоненти 1- Такмили стандартҳои таълимӣ ва барномаҳои таълимии ду 

ихтисоси шабењи дар ду донишгоњ мавBудбуда: бањисобгирии муњосибї, тањлил ва 
аудит, андоз ва андозбандї;  

Компоненти 2 –  Ташакили  инфрасохтори шабакаи таълимї тариќи он-лайн 
байни ду донишгоҳ (ДДМИТ ва ДДД) 

Компоненти 3 –   Мукаммалнамоии усулњои таълим ва таќвият додани дараBаи 
касбии њайати профессорон-омўзгорони 2 ихтисоси шабењи дар ду донишгоњ 
(ДДМИТ ва ДДД) мавBудбуда   

Компоненти 4 – Идоракунии лоиҳа  
  Муњлати татбиќи лоиња: 
Оѓози лоиња: 26 сентябри соли 2019      
АнBоми лоиња: 26 майи соли 2021  
     Сарчашмањои маблаѓгузории лоиња:  
№ Сарчашмаҳои маблағгузорӣ       сомонӣ         % 
1 Маблағи грант      3 411 451,51  

 
      97% 

2 Саҳми муассиса     102 342,00        3% 
3 Ҳамагӣ   3 513 793,51  

 

      100% 

 

       Шарҳи кӯтоҳ оид ба маблағгузорӣ:  
            Дар ин давра ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон мактуб тањти 
№790/02 аз 27.09.2019 оиди кушодани суратҳисоб ирсол намуда будем,вале дар 
мактуби ҷавоби таҳти №4-6/3/26 аз 16.10.2019 кушодани суратҳисобро  дар БДА 
“Амонатбонк” тавсия  дода шуд. Баъдан бо мактуби иловагї таҳти №916/02 аз 
17.10.2019 ба Вазорати молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат намудем, ки аз 
тарафи Бонки ҷаҳонї  кушодани суратҳисоб танњо дар ташкилотњои бонкии зерин 

ба монанди:  ҶСК “Бонки Эсхата”, ҶСП “Аввалин бонки молиявии хур” ва ҶСП 
“Казкомерсбонк Тоҷикистон” дастур шуда буд. дар ҷавоб барои кушодани 
суратҳисоб дар ҶСП “Аввалин бонки молиявии хур” иҷозат гирифтем ва дар ин 
бонк суратҳисоб кушодем. Барои пардохти транши аввал дар ҳаҷми 10 % бо 
маблағӣ 341145,10 сомонӣ ҳисоб-фактура бо мактуб таҳти №971/03 аз 28.10.2019 ба 
Вазорати маориф ва илми Ҷумњурии ТоBикистон пешниҳод намудем. 
      Азхудкунии маблаѓњо (то 31.10. 2019)  
       Бинобар сабаби ворид нагардидани маблағ иҷро нагардид. дар ва Ќонун дар 
бораи  хазинадорї амалї карда мешавад. Тартиби истифодаи маблағҳо ва 
хароҷоти он  дар моҳи ноябри соли 2019 дар асоси  ҳуҷатҳои меъёрию ҳуқуқї ва 
наќшаи молиявии  татбиќи лоиња пешбинишуда истифода карда мешавад. 
 



 
 

Њолати татбиќи лоиња:  
Дар давраи ҳисоботӣ, чорабиниҳои зерин амалӣ гардида,  натиҷаҳои зерин ба 

даст оварда шуданд: 

№ Номгӯи чорабиниҳои нақшавӣ Шарҳи натиҷаҳо 

1 Ташкили гурўњи корї ва 
ташкили шароити мусоид 
барои татбиќи лоињ,  
 
 
 

Дар давоми татбиќи лоиња гурўњи корї бо 
пешнињоди бевоситаи менеBери лоиња ва 
Раёсати донишгоњ ташкил гардида, аз 
тарафи ректори ДДМИТ фармоиш ба 
тавсиф расид.Инчунин Нақшаи татбиқи 
лоиҳа,Нақшаи харид  ва Ҷадвали партохти 
маблағи Лоиња бо Вазорати маориф ва 
илми Љумњурии ТоBикистон мувофиќат 
карда шуд.Барои ташкили шароити мусоид 
бањри татбиќи лоиња ва хариди маводњои 
техникї ва канселярии аввала комиссияи 
харид  лоињаи фармоиши ректори ДДМИТ 
омода гардид. 

2 Интихоби мушовири мањаллї 
оиди  кор бо 
корфармоён,мушовирони 
мањаллаї оиди  
азназаргузаронї ва бањодињии 
стандартњо ва наќшањои 
таълимї,дастрасии тањBизоти 
комютерї     
 

Оид ба интихоби мушовири мањаллї оиди 
кор бо корфармоён ва мушовирони 
мањаллаї оиди азназаргузаронї ва 
бањодињии стандартњо ва наќшањои 
таълимї, дастрасии тањBизоти комютер 
аз тарафи гурўњи кории лоиња ба рўзномаи 
«Рекламная газета» №40 (923) аз 31.10.2019  
эълон ва тендер Bой дода шуд.  Инчунин 
фармоиши ректори донишгоњ оид ба 
ташкили комиссияи интихоботии 
мушовирон иборат аз 3 нафар тањия 
гардида пеш аз ба охир расидани мўњлати 
охирони эълон ва тендер ба имзо хоњад 
расид.   

3 Тањияи вазифањои хизматии 
мушовири мањаллї оиди кор 
бо корфармоён,мушовирони 
мањаллаї оиди  
азназаргузаронї ва бањодињии 
стандартњо ва наќшањои 
таълимї  

Вазифањои хизматии мушовири мањаллї 
оиди кор бо корфармоён,мушовирони 
мањаллаї оиди   азназаргузаронї ва 
бањодињии стандартњо ва наќшањои 
таълимї, аз тарафи мушовири мањаллї оид 
ба тањияи вазифањои хизматї ва дигар 
њуBBатњо   тањия  гардида  нусхаи 
электронии он барои мувофиќа ба 
Њамоњангсози компоненти 1-и лоиња 
фиристода мешавад. 

 
        

Мене.ери  лоиҳа                                            Љумъабоев Х. 
04.11.2019 


