ДОНИШГОҲИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ

“Ин Донишгоҳ фазои ақлонӣ ва манобеъро фароҳам оварда, кӯҳҳоеро, ки миллатҳо ва
сарзаминҳои Осиёи Марказиро аз ҳам ҷудо мекунанд, мепайвандад ва мардуму иқтисоди онро дар
талоши ояндаи беҳтар муттаҳид месозад”.
Волоҳазрат Оғохон
Канслери Донишгоҳи Осиёи Марказӣ
Маросими ба имзо расидани Оиннома, 31-уми августи соли 2000
Остона, Қазоқистон

ДОНИШГОҲИ ОСИЁИ МАРКАЗӢ
Устувории ҷомеа аз роҳбарони навовари тиҷоратӣ,
ниҳодҳои давлатии бомасъулияту кормандони шоиста ва
ҷомеаи шаҳрвандии фаъол вобаста аст. Расидан ба ин бе
муассисаҳои омӯзишӣ имконнопазир аст.
Манзараи зебои кӯҳистони Осиё Марказӣ барои ба даст
овардани таҳсилоти олӣ ва омӯхтани минтақа муҳити
беназиреро фароҳам меоварад. Осиёи Марказӣ дар
заминаи захираҳои табиӣ ва мероси ғании фарҳангӣ
дорои зарфияти бузург мебошад. Аммо, рушди иқтисодӣ
дар шароити шиддат ёфтани робитаҳои ҷаҳонӣ бе
шаҳрвандони дорои маҳорати олӣ ва таҳсилдида, ки
бидуни осеб расондан ба муҳити зист қодир ба сохтани
оянда ва ҳифзи мероси гузаштаанд, имкон надорад.
Донишгоҳи Осиёи Марказӣ – маркази дониш ва омӯзиши
сатҳи ҷаҳонӣ буда, ҷомеаҳои дурдасти рустонишинро
бо ҷомеаи ҷаҳонӣ васл мекунад ва сармояи инсониеро
бунёд мекунад, ки мавриди ниёзи иқтисоди муосир ва
ҳукуматдории уствор аст.
Донишгоҳи Осиёи Марказӣ соли 2000-ум таъсис ёфтааст.
Шартномаи таъсисии ин донишгоҳи хусусӣ ва дунявӣ
аз ҷониби Президентҳои Тоҷикистон, Қирғизистон
ва Қазоқистон ва Волоҳазрат Оғохон имзо шуда, аз
ҷониби парлумонҳои ин се кишвар ба тасвиб расид ва
дар Созмони Милали Муттаҳид ба қайд гирифта шуд.

Президентҳо Ҳомиёни Донишгоҳи Осиёи Марказӣ
буда, Волоҳазрат Оғохон Канслери Донишгоҳ мебошад.
Таъмин намудани рушди иҷтимою иқтисодии Осиёи
Марказӣ (аз ҷумла ҷомеаҳои кӯҳистони он) бо ироаи
таҳсилоти олии ҷавобгӯ ба меъёрҳои қабулшудаи ҷаҳонӣ
ва мусоидат ба мардуми минтақа дар ҳифзи мероси
фарҳангии ғанӣ барои насли оянда рисолати Донишгоҳи
Осиёи Марказӣ мебошад.
Донишгоҳ аз се мактаб иборат аст: Мактаби илмҳои
гуманитарӣ, табиатшиносӣ ва дақиқ (бакалавриат),
Мактаби рушд (магистратура) ва Мактаби маълумоти
касбӣ ва давомдор. Барномаи омодасозии омӯзгорони
Осиёи Марказӣ ва Барномаи «Инсоншиносии» Оғохон
низ шомили Донишгоҳ мешаванд. Бо дарназардошти
ниёзмандиҳои ҷомеаҳои дурдасти куҳистон, Донишгоҳ
кампусҳои худро дур аз шаҳрҳои калон дар шаҳрҳои
Норин (Қирғизистон) ва Хоруғ (Тоҷикистон) бунёд
намуд. Сохтмони кампуси Текелӣ (Қазоқистон) феълан
дар марҳилаи барномарезӣ мебошад. Донишгоҳ бо
бунёд намудани кампусҳои худ дар Роҳи абрешим
талош мекунад, ки дар таҳаввулоти иқтисодӣ ва ақлонии
минтақа ҳузур дошта бошад. Донишгоҳ ба ҳайси
муассисаи омӯзишӣ бо истифода аз захираҳо ва ҳамкорӣ
бо Ташкилоти Оғохон оид ба рушд барои муттаҳид
кардани роҳбарони тиҷоратии оянда, ҷомеаи шаҳрвандӣ
ва ниҳодҳои давлатӣ имконияти беназире дорад.
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МАКТАБИ ИЛМҲОИ ГУМАНИТАРӢ,
ТАБИАТШИНОСӢ ВА ДАҚИҚ
Мактаби илмҳои гуманитарӣ, табиатшиносӣ ва дақиқи
Донишгоҳи Осиёи Марказӣ (МИГТД) донишҷӯёни аввалинро соли
2016-ум дар кампуси Норин пазируфт. Дар кампуси Норин ихтисосҳои
“Илмҳои компютерӣ” ва “Иртиботот ва ВАО” тадрис мешаванд.
МИГД бо ироаи барномаи панҷсола дониш ва маҳоратҳоеро фароҳам
мекунад, ки равишҳои навро барои ҳалли мушкилот ва ба роҳ андохтани
навоварӣ дар фаъолиятҳои касбӣ ва ҷамъиятӣ имконпазир месозад.
Соли 2017 сохтмони кампус дар шаҳри Хоруғ ба анҷом расид, ки онҷо
ихтисосҳои “Иқтисодиёти ҷаҳонӣ” ва “Ҳифзи муҳит ва истифодаи
оқилонаи захираҳои табиӣ” тадрис мешаванд. Кампуси Текелӣ, ки
ифтитоҳи он соли 2022 дар назар аст, ихтисосҳои “Тиҷорат ва мудирият”
ва “Илми муҳандисию техникӣ”-ро пешниҳод хоҳад кард.
Донишҷӯёни Донишгоҳ дорои дастовардҳои бузурги илмӣ мебошанд.
Дар миёни онҳо ғолибони мусобиқаҳои варзишӣ, роҳбарони
шӯроҳои донишҷӯён, ҳомиёни қишри осебпазири ҷомеа, рассомон ва
навозандагони боистеъдод, дорандаҳои ҷоизаи чорабиниҳои варзишӣ,
ризокорони хастагинопазир астанд, ки ҳамеша омодаи кумак ба ҷомеа
мебошанд. Дар ҳоле ки бисёре аз донишҷӯёни Донишгоҳ аз шаҳрҳои
калон мебошанд, 70%-и онҳо аз деҳаҳо ва шаҳрҳои хурд ба Донишгоҳи
Осиёи Марказӣ дохил шудаанд. Ҳудуди 81 фоизи донишҷӯён
шаҳрвандони Тоҷикистон, Қирғизистон ва Қазоқистон мебошанд.
Синфхонаҳо барои фазои дарсии тағйирпазир тарроҳӣ шудаанд.
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Барномаи рушди таълим (БРТ)
Барномаи рушд таълим як иқдоми
дарозмуддат мебошад, ки
фаъолияти худро дар 60 мактаби (20 мактаб дар ҳар кишвар) миёнаи
давлатии кишварҳои муассиси Донишгоҳ -Тоҷикистон, Қирғизистон
ва Қазоқистон ба роҳ мондааст. Ин барнома барои баланд бардоштани
дастовардҳои таълимии донишҷӯён ва имкони дохил шудан ба
донишгоҳҳои баландсифати миллӣ, минтақавӣ ва байналмилалӣ ва барои
шаҳрванди масъул будан таҳия шудааст. Дар ҳамкорӣ бо вазоратҳои
маориф, масъулони маорифи ноҳиявӣ ва мактабҳо ва дар доираи
барномаи таълимии миллӣ, Барномаи рушди таълим (БРТ) ба илм,
технология, риёзӣ (STEM), технологияи иттилоотӣ- коммуникатсионӣ
(ТИК) ва забони англисӣ таваҷҷуҳ мекунад. Ҳадафи он ташаккул
додани маҳоратҳо ба монанди тафаккури интиқодӣ, эҷодкорӣ, ҳамкорӣ
ва коммуникатсия мебошад, ки барои иштироки пурраи онҳо дар ҳаёти
иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ дар асри 21 заруранд.
Илова бар ин, барнома мақсад дорад, ки дар натиҷаи баргузор кардани
тадқиқотҳо, мониторинг ва арзёбӣ тарҳеро пешниҳод кунад, ки метавон
онро дар сатҳи миллӣ ва минтақавӣ низ амалӣ кард.

Ҷаласи такмили ихтисоси БРТ барои муаллимони мактабҳои Тоҷикистон,
Қирғизистон ва Қазоқистон

º www.ucentralasia.org/eip/ru

9

10

Истироҳати устодон дар утоқи тафреҳ

Ошхонаи донишгоҳ барои маҳфилҳои гуногун низ истифода
мешавад

Барномаи омодасозии омӯзгорони
Осиёи Марказӣ

Таъсири иқтисодӣ ва бунёди шаҳракҳои
донишҷӯӣ

Донишгоҳ тавассути Барномаи омодасозии омӯзгорони
Осиёи Марказӣ дар ҳамкорӣ бо донишгоҳҳои
хориҷӣ барои устодони оянда имконият медиҳад, ки
таҳсилоти худро такмил ва корҳои таҳқиқотиро анҷом
диҳанд. Ҳадафи донишгоҳ ин аст, ки 50 фоизи ҳайати
устодонашро аз ҳисоби шаҳрвандони кишварҳои Осиёи
Марказӣ, ки дар хориҷ соҳиби унвони илмӣ шудаву
таҷрибаи корӣ гирифтаанд, ғанӣ созад. Ин барнома ба
беҳтарин довталабони PhD бурсияи таҳсилро пешниҳод
мекунад, ки риштаи таҳсилашон дар авлавияти ДОМ
бошад.

Рушди иқтисодӣ, ки ба устувор кардани корхонаҳои
мавҷуд ва бунёд намудани ширкатҳои нав нигаронида
шудааст, аз ҳадафҳои марказии стратегияи сохтмонии
Донишгоҳ мебошад. Дар доираи сохтмони марҳилаи
аввали Донишгоҳ дар Тоҷикистон ва Қирғизистон
бештар аз 1400 ҷойи кор эҷод шуд, ки ба 80 фоизи ин
корҳо дар Норин ва 95 фоиз дар Хоруғ сокинони маҳаллӣ
ҷалб шуданд. Илова бар ин, дар кампусҳои Норин ва
Хоруғ бештар аз 200 ҷойи кори доимӣ ташкил шуд,
ки 80 фоизи кормандон шаҳрвандони кишварҳои Осиёи
Марказӣ мебошанд. Рӯзҳои умумии кории Донишгоҳ

Дар хобгоҳи донишҷӯён ҳам фазои хусусӣ ва ҳам имконияти
сӯҳбат бо ҳамутоқ мавҷуд аст.

Маркази тиббӣ ва ташхиси Хадамоти Оғохон оид ба тандурустӣ барои сокинони Норин ва донишҷӯён, кормандон ва
устодони Донишгоҳ хизматрасонии тиббӣ ироа мекунад

(корҳои сохтмонӣ, фаъолиятҳои иловагӣ ва берун аз
кампус) ба 350 ҳазор хоҳанд расид ва фоидаи иқтисодии
он 750 миллион доллари амрикоӣ пешбинӣ шудааст.

соҳибкорӣ ва деҳотро дар бар мегирад. Лоиҳаҳои шаҳри
Норин ифтитоҳи Маркази тиббӣ ва ташхис, навсозии
боғи Жакипов, рушди зерсохторҳо, сохтани роҳи 3
километраи Норин -Боеотово бо мақсади пайваст шудан
ба минтақаи калонтар, таъмини оби доимӣ ва сохтани
роҳ ба деҳаи Тош-Булакро дар бар мегиранд. Феълан
Донишгоҳ ва шаҳрдории Норин дар ҳоли таҳия кардани
нақшаи генералии шаҳр қарор доранд. Ин тарҳ бо
ҳадафи пешбурди рушди иҷтимоӣ-иқтисодӣ ва беҳбуд
бахшидани сифати зиндагии сокинон ва меҳмонони
шаҳр аз тариқи нақшаи ҳамоҳанг ва барномарезишуда
роҳандозӣ шудааст. Раванди барномарезӣ ба муайян
кардани имкониятҳои рушд, беҳбудсозии зерсохторҳо ва

Донишгоҳ на танҳо имкониятҳои таҳсилии баробар ба
меъёрҳои байналмилалиро фароҳам мекунад, балки
дар ҳамкорӣ бо ҳукуматҳои маҳаллӣ ва Ташкилоти
Оғохон оид ба рушд талош мекунад, ки бо тақвият
додани иқтисоди маҳаллӣ ин шаҳрҳои кӯҳиро низ ба
шаҳракҳои донишҷӯии пурравнақ табдил диҳад. Ин
иқдом барномаҳои Ташкилоти Оғохон оид ба рушд
дар заминаи пешбурди иҷтимоӣ аз қабили маориф ва
тандурустӣ, бахши меҳмонхонадорӣ ва сайёҳӣ, рушди
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дастгирии кӯшишҳои ҳукумат дар заминаи табдил додани шаҳри Норин
ба маркази иқтисодӣ, сайёҳӣ, фарҳангӣ ва ақлонӣ кӯмак мекунад.
Дар Хоруғ Донишгоҳи Осиёи Марказӣ роҳи маҳаллаи Даштро мумфарш
карда, ба маҳаллаи Дашти Боло ва ҷамоати Хидҷ роҳи нав кушодааст.
Донишгоҳ ҳамчунин дар кӯчаҳои ин минтақа чароғҳо насб кардааст.
Инчунин Хадамоти Оғохон оид ба тандурустӣ бо ҳадафи беҳбуд бахшидан ба хизматрасониҳои тиббӣ соли 2019 дар шаҳри Хоруғ маркази тиббӣ бунёд кард. Ғайр аз ин дар шаҳри Хоруғ ду кӯдакистон ва як маркази
омӯзишӣ барои омӯзгорони рушди барвақтии кӯдак сохта шудаанд.
Донишгоҳи Осиёи Марказӣ дониш ва нерӯи андешаи инсонро барои
ҳалли мушкилиҳо ва кашфи зарфияти ҷомеаи Осиёи Марказӣ истифода
мебарад. Дар ин брошюра дар бораи рисолати Донишгоҳ ва се мактаби
он (Мактаби илмҳои табиатшиносӣ, гуманитарӣ ва дақиқ, Мактаби
рушд ва Мактаби маълумоти касбӣ ва давомдор) ва барномаҳои дигар
маълумот дода мешавад.

Бинои тафреҳи донишҷӯён фазои зебост барои омӯзиш ва суҳбат.
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МАКТАБИ РУШД (МАГИСТРАТУРА)
Мактаби рушд шомили Донишкадаи сиёсати давлатӣ ва идоракунӣ,
Донишкадаи таҳқиқоти манотиқи кӯҳистон ва Бахши мероси фарҳангӣ
ва илмҳои гуманитарӣ ва Барномаи “Ташаббуси ҷомеаи шаҳрвандӣ”
мебошад. Ин мактаб аз соли 2011 бештар аз 100 мақолаи илмӣ нашр
кардааст, ки дар сомонаи Донишгоҳ ба таври ройгон дастрас мебошанд.
Ҳадафи Мактаби рушд эҷоди донишҳои нави дорои аҳамияти амалӣ
барои Осиёи Марказӣ аст. Мактаб барномаҳои байнифанниро пешниҳод
мекунад ва як муассисаи омодасозии баъдидипломӣ мебошад.

Донишкадаи сиёсати давлатӣ ва идоракунӣ
Донишкадаи сиёсати давлатӣ ва идоракунӣ (ДСДИ) соли 2011 бо
ҳадафи тақвият додани сиёсати давлатӣ дар Осиёи Марказӣ таъсис
дода шудааст. ДСДИ мушкилиҳои феълӣ ва эҳтимолии сиёсатро дар
минтақа таҳлил мекунад ва зарфияти кормандони давлатӣ ва ҷомеаи
шаҳрвандиро боло мебарад, то ки онҳо дар тасмимгириҳояшон аз
тадқиқотҳои собитшуда истифода баранд. ДСДИ соли 2018 “Барномаи
магистрҳои иҷроияи сиёсати иқтисодӣ”- ро барои кормандони
давлатии Афғонистон ва кишварҳои Осиёи Марказӣ роҳандозӣ кард.

Конфаронси “Зиндагӣ дар Қирғизистон” – чорабинии ҳарсола, ки дар рафти он
коршиносон дар мавриди пешрафти иҷтимоӣ – иқтисодӣ табодули иттилоъ
мекунанд.
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Донишкадаи таҳқиқоти манотиқи кӯҳистон
Донишкадаи таҳқиқоти манотиқи кӯҳистон (ДТМК) ба таҳқиқотҳои
фарофаннии марбут ба рушди устувори минтақаҳои кӯҳистони Осиёи
Марказӣ машғул аст. Мавзӯъҳои таҳқиқот: истифодаи оқилонаи
захираҳои табиӣ, системаи истифодаи замин ва воситаҳои зиндагӣ,
коҳиш додани офатҳои табиӣ, ҳифзи гуногунии биологӣ, тағйироти
иқлим ва расидан ба ҳадафҳои рушди устувор. Мақолаҳои ин
донишкада дар сомонаи Донишгоҳ ба таври ройгон дастрасанд.
Мақсадҳои ДТМК:
•

Хизмат кардан ба ҳайси “маркази дониш” барои муҳаққиқон,
мутахассисони соҳаи рушд ва шахсони масъул дар ташаккул
додан ва амалӣ кардани сиёсат.

•

Пеш бурдани зарфияти минтақавӣ дар заминаи таҳқиқотҳои
босифат дар ҷомеаҳои кӯҳӣ.

•

Паҳн кардани дониш дар байни гурӯҳҳои ҳавасманд, ки
фаъолияташон бо ҷомеаҳои кӯҳӣ алоқаманд аст (аз ҷумла таҳия
ва тадриси барномаҳои таълимии Донишгоҳ).

Паҳн кардани дониш дар байни гурӯҳҳои ҳавасманд, ки фаъолияташон бо
ҷомеаҳои кӯҳӣ алоқаманд аст (аз ҷумла таҳия ва тадриси барномаҳои
таълимии Донишгоҳ).
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Бахши мероси фарҳангӣ ва илмҳои гуманитарӣ
Бахши мероси фарҳангӣ ва илмҳои гуманитарӣ (БМФИГ) соли
2013 бо мақсади ба вуҷуд овардани муколамаҳои нав оид ба мерос ва
ҳувияти Осиёи Марказӣ ифтитоҳ ёфт. Он мероси ғанӣ ва гуногуни
таърихиро тавассути таҳқиқот, мустанадсозӣ, бойгоникунӣ ва
дастгирии кори олимони минтақаро дар доираи силсилаи китобҳои
“Мероси фарҳангӣ” ҳифз менамояд.
Соли 2012 дар кампуси Норин қабристони туркӣ кашф гардид, ки аз
онҷо устухонҳои инсон ва асп пайдо шуданд. Ин минтақа чанд муддат
боз мавриди таваҷҷуҳи бостоншиносон қарор гирифтааст. Бостоншинос
Аҳмад Кибиров соли 1953 дар минтақаи Айгиржал гӯристони калонеро
кашф кард, ки дар дохили он қабрҳои қаблан вайроншударо дошт.
Кормандони Донишгоҳ дар бораи ин минтақа аз корҳои илмии
бостоншинос др. Кубат Табалдиев, устоди Донишгоҳи қирғизӣ –
туркии “Манас” иттилоъ доштанд. Дастсохтаҳои пайдошуда таҳти
назорати роҳбарони ҷомеа интиқол дода шуданд. Аммо, вақте ки дар
раванди таҳқиқоти сейсмологӣ ҷасадҳо ва навиштаҷоти бештар пайдо
шуданд, Донишгоҳ барои роҳбарӣ кардани ковишҳои бостоншиносӣ ба
Табалдиев муроҷиат кард.
Табалдиев худи ҳамон сол дар ҳамкорӣ бо Мактаби маълумоти касбӣ
ва давомдори Донишгоҳ дар чаҳорчӯби силсилаи китобҳои “Мероси
фарҳангӣ” китоби “Ёдгориҳои бостонии Тян-Шан” - ро нашр кард.
Гурӯҳи вай мавзеъҳо ва дастсохтҳои мутааллиқ ба асри санг, биринҷ,
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аввали асри оҳан ва миёнаро пайдо
кард, ки дар ин минтақа 5 ҳазор сол пеш
сукунат доштани одамонро шаҳодат
медоданд. Соли 2014 ба кори Табалдиев

бостоншиноси рус Юрий Сергеевич
Худяков, ки гӯристон ва дастсохтҳои
мутааллиқ ба асри 7-ро пайдо кардааст,
ҳамроҳ шуд.

Зарфҳои сафолини даврони саккоиҳо (100-200 сол пеш аз мелод), ки дар
ҷараёни ковишҳои бостоншиносӣ дар минтақаи Айгиржал 2 пайдо шуданд.
Дар он замон дар канори шахси фавтида зарфи пур аз ғизоро мегузоштанд.

º www.ucentralasia.org/research/chhu/ru
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Барномаи “Ташаббуси ҷомеаи шаҳрвандӣ”
Барномаи “Ташаббуси ҷомеаи шаҳрвандӣ” (ТҶШ) соли 2017 бо
мақсади фароҳам овардани шароити мусоид барои эҷоди сиёсатгузорӣ
ва муҳити маъмурӣ барои ҷомеаи шаҳрвандӣ дар Осиёи Марказӣ ва
мусоидат барои рушди доираи васеи фаъолони ҷомеаи шаҳрвандӣ
таъсис дода шудааст. Таваҷҷуҳи асосии ин барнома ба Тоҷикистон,
Қирғизистон ва Қазоқистон мебошад, аммо дар оянда кишварҳои
дигарро низ фаро хоҳад гирифт. Бо фарогирии густурдаи деҳоту
шаҳр, ин барнома ба ташкилотҳои ҷомеаи шаҳрвандӣ барои барқарор
намудани робитаи корӣ ва пеш бурдани кори онҳо тавассути мубодилаи
дониш кумак мекунад. Ҳадафи дигари ин барнома дастгирии рушди
Донишгоҳ ба ҳайси як муассисаи байналмилалии таҳсилоти олӣ ва
эҷоди сармояи инсонӣ дар минтақа мебошад.
Бар асоси равиши хоси минтақаӣ, ки ба эҷоди зарфияти идорӣ ва
роҳбарии маҳаллӣ нигаронида шудааст, ТҶШ ба се самти дарозмуддат
тамаркуз хоҳад кард:
• Маҳоратҳо: Таъмини имкониятҳои бозомӯзӣ ва такмили ихтисос.
• Дониш: Дастгирии таҳқиқот ва иртиботот ва эҷоди замина барои
муколама байни ниҳодҳои давлатӣ ва ҷомеаи шаҳрвандӣ.
• Манобеъ: Баланд бардоштани сатҳи огоҳии ҷомеа дар бораи
инсондӯстӣ ва фароҳам кардани имкониятҳо барои тавлиди
даромад.

Семинари ТҶШ оид ба пешбурди “Маъсулияти Шаҳрвандӣ бо Маълумоти
Шаффофи Давлатӣ”

º www.ucentralasia.org/csi/ru

21

Мактаби маълумоти касбӣ ва давомдор
Мактаби маълумоти касбӣ ва давомдор (ММКД) соли 2006 таъсис
ёфтааст. Ин мактаб дар як фазои муносиб ва роҳат барои ҷавонон ва
калонсолон таҳсилоти давомдор ва миёнаро пешниҳод мекунад, ки
барои фаро гирифтани маҳоратҳои касбӣ ва боло бурдани имкониятҳои
пайдо кардани кор ва эҷоди манбаи даромад равона шудаанд. ММКД
дар доираи 60 барномаву курс дар 16 маркази омӯзишӣ дар Тоҷикистон,
Қирғизистон, Қазоқистон ва Афғонистон беш аз 172 ҳазор нафарро ба
омӯзиш фаро гирифтааст.
Идораи таҳсилоти байналмилалии Канада, Коллеҷи Роккии Канада ва
Донишкадаи таҳсилоти Мактаби олии иқтисоди Маскав дар арзёбии
худ қаноатмандӣ аз барномаҳои ММКД-ро дар сатҳи баланд нишон
додаанд.
Дар рафти арзёбӣ иттилооти воқеъӣ ҷамъоварӣ шуданд ва коршиносони
баэътимод барномаҳои дарсӣ, низоми таъмини сифати таълим,
сохтори ташкилотӣ ва ҷанбаҳои дигари фаъолияти ММКД-ро ба
таври интиқодӣ омӯхтанд. Натиҷаи ин арзёбӣ нишон дод, ки “ММКД
беҳтарин барномаи кафолати сифатро роҳандозӣ кардааст”.

Синфхонаҳои ММКД барои тарғиби кори муштараки омӯзгор ва донишҷӯ
тарроҳӣ шудаанд.
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Барномаи “Инсоншиносӣ”-и Оғохон
Барномаи Инсоншиносии Оғохон (БИО) соли 1997 аз ҷониби Бунёди
Фарҳанги Оғохон таъсис дода шуда, аз соли 2007 инҷониб ҷузъе аз
барномаҳои Донишгоҳ мебошад. Ин барнома дар доираи барномаи
таълимии байнифаннӣ манбаҳои таълимӣ, маърӯзаҳо, давраҳои
омӯзишӣ ва курсҳоро фароҳам карда, барои боло бурдани маҳорати
тафаккури интиқодӣ ва навиштани корҳои илмӣ мусоидат мекунад. То
ба имрӯз зиёда аз 180 ҳазор донишомӯз курсҳои БИО-ро хатм кардааст.
Барномаи дарсии навоваронаи БИО шомили маводҳои шифоҳӣ ва хатии
фарҳанги ғании Осиёи Марказӣ ва матнҳои классикии Шарқ ва Ғарб
мебошад. Китобҳои дарсие, ки ин барнома таҳия мекунад, холигоҳи
дониш ва норасоиҳои равиши омӯхтани илмҳои гуманитарӣ дар Осиёи
Миёнаро пур мекунад. Инчунин барои пешрафти гуногунандешӣ ва
арзишҳои мардуми Осиёи Марказӣ дар қолаби арзишҳои умумибашарӣ
мусоидат карда, таълим ва тафаккури интиқодиро аз нуқтаи назари
ахлоқӣ, тафсири фарҳангӣ ва дарки зебоипарастӣ тарвиҷ медиҳад.
БИО суннатҳои фарҳангӣ ва фикриро таҳлил карда, барои дарки
бештари идеяҳо ва арзишҳои гуногун кумак мекунад. Барномаи таълимӣ
дар доираи курси “Илмҳои гуманитарӣ ба забони англисӣ” дар БИО ва
донишгоҳҳои ҳамкор тадрис мешавад.

Мусобиқаи баҳсу мунозираи Осиёи Марказӣ дар Душанбе, Тоҷикистон.

º www.ucentralasia.org/research/akhp/ru
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Ҳамкорони Донишгоҳи Осиёи Марказӣ

Барномаҳо
Барномаи омодасозӣ
Илмҳои компютерӣ
Иртиботот ва ВАО
Ҳифзи муҳит ва истифодаи захираҳои табиӣ
Иқтисодиёти ҷаҳонӣ
Омӯзиши кооперативӣ
Барномаи омодасозии
омӯзгорони Осиёи Марказӣ
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Аз тарафи Шӯъбаи тавсеа ва робита бо ҷомеаи Донишгоҳи Осиёи Марказӣ тарроҳӣ ва нашр шудааст.

