ДОНИШГОҲИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ

Маълумоти мухтасар
Донишгоҳи Осиёи Марказӣ (ДОМ) тавоноии таҳсили илм ва маҳорати инсонро бо душвориҳо ва иқтидорҳои ҷамеаҳои кӯҳистони Осиёи Марказӣ пешниҳод
менамояд. Тавассути тадқиқотҳои инноватсионӣ ва
дахлдор, дастрасӣ ва захираҳо барои зиёд кардани
донишҷӯёни гуногун ва фароҳам овардани имкониятҳо барои хатмкунандагони насли наврас бо мақсади
қонеъ гардондани эҳтиёҷоти минтақа ва ҳавасмандгардонии рушди иҷтимоиву иқтисодӣ, хангоми нигоҳдорӣ ва пешрафти мероси ғанию фарҳангии Осиёи
Марказӣ таъмин менамояд.

Кампус УЦА в Нарыне

Донишгоҳи Осиёи Марказӣ (ДОМ) яке аз чандин
минтақаҳои ҷаҳон, пурра истиқоматӣ, донишгоҳи
тасдиқшудаи байналхалқӣ буда, барои гузарондани
тадқиқот дар ноҳияҳои кӯҳӣ захираҳои назаррасро
ҷудо кардааст. Ин донишгоҳи дунявӣ, хусусӣ ва ғайритиҷоратӣ буда, аз ҷониби Ҳукуматҳои Ҷумҳурии
Тоҷикистон, Ҷумҳурии Қирғизистон ва Ҷумҳурии
Қазоқистон соли 2000 таъсис ёфтааст. Президентҳои
ин кишвархои муассис Сарпарастони Донишгоҳ мебошанд, ва Волоҳазрат Оғохон Ректори фахрии он
мебошанд.

Кампус УЦА в Хороге

Дар ҷавоб ба эҳтиёҷоти ҷомеаҳои деҳоти куҳистон,
ДОМ се шаҳраки донишҷӯёни худро дуртар аз марказҳои асосии шаҳрӣ таъсис додааст. Ин се шаҳраки донишҷӯён дар Норини Ҷумҳурии Қирғизистон,
Хоруғи Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Текелии Ҷумҳурии
Қазоқистон сохта шудаанд. Онҳо дар Роҳи Абрешими
таърихӣ қарор доранд ва ДОМ умедвор аст, ки дар
маркази гузариш ба иқтисодиву зеҳнӣ дар минтақа
қарор дорад. Ҳамчун Донишгоҳ, он барои пешбурди
пешвоёни пешрафта дар тиҷорат, ҷомеаи шаҳрвандӣ
ва хизмати ҷамъиятӣ ҷойгирбударо муттаҳид месозад.
ДОМ инчунин ба зиммаи худ ӯҳдадориҳо ва шарикии
паҳновартарини Шабакаи рушди Оғохонро дорад.
Мактаби санъат ва илм
Мактаби олии санъат ва илмҳои ДОМ дараҷаи бакалаврии соҳаи илм ва дараҷаи бакалаврии соҳаи
санъат дар илми компютерӣ, алоқа ва васоити ахбори омма дар шаҳраки донишҷӯёни Норин, ва илмҳои Иқтисодиёт ва Заминомузӣ ва Муҳити зист
дар Хоруғшаҳр пешниҳод мекунанд. Донишгоҳ
дар оянда нақшаи Тиҷорат (Бизнес) ва Идоракунӣ
(Менеҷмент) ва илмҳои Муҳандисӣ ва ихтисоси
дуюминдараҷа дар таҳқиқоти глобализатсионӣ дар
шаҳраки донишҷӯёни Текели, ки дар соли 2021 кушода мешавад, пешниҳод мекунад.
Қабули довталабон ба Донишгоҳ барои таҳсил танхо
дар асоси хизмати шоистаи хеш ва ДОМ ба ҳамаи
донишҷӯён ҳангоми дохилшавӣ кӯмаки молиявиро
кафолат медиҳад. Саҳми миёнаи донишҷӯён нисбати
пардохти таҳсилу тарбияи онҳо, ҳуҷра ва хӯрока, компютери портативӣ, суғуртаи саломатӣ ва имтиёзҳои
сершумор танҳо 1400 доллари Амрикоӣ дар як солро
ташкил медиҳад. Ин гуна шароитҳо таҳсилу омӯзиш
ва зиндагӣ дар ДОМ, махсусан барои донишҷӯён аз
чамоатҳои деҳот дастрас мебошанд.

Кампус УЦА в Текели

Барномаҳои дигари ДОМ:
Лоиҳаи Инсоншиносии Оғохон, ки соли 1997 оғоз
ёфта буд, дар соли 2007 бо ДОМ якҷоя шуда, то имрӯз
беш аз 150,000 донишҷӯ дар 83 марказҳои омӯзишӣ
дар саросари Осиёи Марказӣ хатм намудаанд. Ин ба
инкишофи тафаккури интиқодӣ ва малакаҳои хаттии
илмӣ тавассути барномаи таълимии интеграсионӣ
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дар соҳаи гуманитарӣ мусоидат мекунад ва захираҳо,
омӯзишҳо ва курсҳоро дар чаҳорчӯбаи риштаҳои бисёрҷониба пешниҳод мекунад.
Мактабҳои таълими касбӣ ва давомдор (МТКД) омӯзиши кӯтоҳмуддати касбӣ ва инчунин курсҳои зиёде,
ки барои беҳбуд бахшидан ба имкониятҳои даромаднок пешбинӣ шудаанд, пешниҳод мекунанд. Аз соли
2006 инҷониб зиёда аз 100,000 донишҷӯён курсҳои
МТКД дар 12 маркази омӯзиши дар Осиёи Марказӣ
ба итмом расонданд.
Институти тадқиқоти ҷамъияти куҳистон таҳқиқот
оид ба баланд бардоштани устуворӣ ва сифати зиндагии ҷомеаҳо, ва ин ба пешрафти Таҳаввулоти
Умумиҷаҳонии Тадқиқот тавассути гузаронидани
тадқиқотҳои таблиғотӣ, таълим ва паҳн кардани натиҷаҳо мусоидат мекунад.
Институти сиёсатгузории давлатӣ ва идоракунӣ
таҳқиқоти навоварона ва бошиддат дар доираи масъалаҳои сиёсати давлатӣ вобаста ба рушди иҷтимоию
иқтисодии Осиёи Марказӣ мусоидат мекунад. Вай
таҳлили амиқи масъалаҳои сиёсатмадори имрӯза, ки
дар минтақа рух медиҳанд, таъмин мекунад ва барои
беҳбуд бахшидани иқтидори таҳлилии ҳукуматҳо ва
ҷомеаи шаҳрвандӣ дар асоси далелҳои қарор қабулкунӣ тавассути рушди касбӣ истифода мебаранд.
Воҳиди мероси фарҳангӣ ва улуми инсонӣ рисолати
ДОМ оид ба расонидани кўмак ба халқҳои гуногуни
минтақа, нигоҳ доштан ва истифода бурдани анъанаҳои ғанию фарҳангӣ ва меросӣ ҳамчун дороиҳо
барои ояндаи худ пеш мебарад.
Профил ё ихтисоси донишҷӯён
Донишҷӯён ба ДОМ дохил шуда, комёбиҳои таҳсил ва
дастовардҳои таълимии худро нишон медиханд. Онҳо
ғолибони озмунҳои академӣ, сарварони ҳукумати донишҷӯӣ, ҳимоятгарони дилчасп барои камбизоатон
ва бенавоён, рассомон ва санъаткорони боистеъдод,
варзишгарони мукофотонидашуда ва ҷидду ҷаҳди
кори ихтиёрӣ, ки ба ҷамоатҳои худ даст дароз мекунанд. Гарчанде ки бисёр донишҷӯён ба ДОМ аз марказҳои шаҳр меоянд, беш аз нисфи онҳо аз шаҳрҳои
миёна ва деҳот мебошанд. Аз 66 нафар донишҷӯён
дар шахраки донишҷӯёни Норин, 38% аз Ҷумҳурии
Қирғизистон, 33% аз Тоҷикистон, 12% аз Покистон
ва дигарон аз дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ мебошанд. Духтарон 55% -и ҳамаи донишҷӯёни донишгоҳи Норинро ташкил медиҳанд.
Ҳамин тариқ, 79 донишҷӯ дар Донишгоҳи
Хоруғшаҳри Тоҷикистон, 66% аз худи Тоҷикистон,
16% аз Покистон, 10% аз Ҷумҳурии Қирғизистон
ва боқимонда аз дигар кишварҳои Осиёи Марказӣ
дохил шудаанд. Духтарони донишҷӯ 39% -и ҳамаи
донишҷӯёнро дар макотиби шаҳраки Хоруғ ташкил
медиҳанд.
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